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Abstrakt:

Práce se věnuje analýze webové stránky couchsurfing.org, internetové sociální sítě, která 

umožňuje svým členům poskytovat či vyhledávat krátkodobé ubytování zdarma v různých 

lokalitách po celém světě. Cílem práce je jak obsahová analýza samotné webové stránky a nástin 

jejího postavení v kontextu alternativního turismu, tak etnografický výzkum životního stylu a 

názorů jejích členů, analyzovaných na základě dotazníkového šetření, polostrukturovaných a 

volných rozhovorů, a dále potenciálních subkulturních tendencí webové stránky CS.
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ekonomika; subkultura; životní styl
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Abstract:

This thesis is focused on analyzing an online social network couchsurfing.org, a hospitality 

exchange network that provides a possibility to find a free accomodation for its members all around 

the world. The aim of the thesis is a content analysis of this social network and examination of its 

position within an alternative tourism phenomenon, as well as an ethnographic analysis of its 

member´s lifestyle and opinions, based on structured questionnaires and semi-structured and 

unstructured interviews, and an examination of possible subculture-forming tendencies of this 

website.

Key words: 

couchsurfing; internet social network; alternative tourism; slow tourism; community; moral 

economy; subculture; lifestyle
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1. Úvod

Antropologie turismu a především pak vývoj alternativního turismu je téma, o které se 

zajímám teoreticky i prakticky jak v rámci studia, tak v osobním životě. Ve svém bádání se snažím 

nezaměřovat se pouze na historické fenomény, ale zkoumat věci mně blízké, se kterými mám 

osobní zkušenost, nebo přímo patří k mé každodennosti. Tématem této bakalářské práce jsou tzv. 

hospitality exchange networks, tedy internetové sociální sítě umožňující svým členům nabízet či 

vyhledávat krátkodobé ubytování zdarma v různých částech světa. Můj výzkumný zájem o tuto 

problematiku přirozeně vyplynul ze zájmu osobního, neboť v elektronických sociálních sítích 

tohoto typu dlouhodobě participuji.

Tato práce se zaměřuje konkrétně na webovou stránku couchsurfing.org (dále také CS, 

couchsurfing), jelikož je dle mého názoru nejvýraznějším představitelem v rámci daného fenoménu.

Jejím účelem je nastínit koncept alternativního turismu, kterého je tato internetová sociální síť 

součástí, a představit couchsurfing.org v různých kontextech této problematiky. Dále se pokusím o 

obsahovou analýzu dané webové stránky a podrobný popis jejího fungování. Následně jsem si 

vytyčila otázku, zda sociální síť CS slouží pouze k vyhledávání ubytování zdarma, nebo je možné, 

aby měla přesah ve smyslu tvorby subkultury či se mohla stát osobní ideologií a životním stylem.

Termín hospitality exchange network používá ve své práci věnované couchsurfingu G. 

Moltz1, je výše definován a dále ho nepřekládám z důvodu absence vhodného českého ekvivalentu.2

Termín internetová sociální síť zkracuji na sociální síť z praktických důvodů, ačkoliv jsem si 

vědoma toho, že termín sociální síť má v antropologickém kontextu odlišný význam. Termín 

sociální síť zde tedy označuje internetový fenomén ve smyslu, v jakém se dnes používá v běžné 

řeči.

1 Moltz J. G., Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism: The case of 
Couchsurfing.org, Annals of Tourism Research 10, str. 210–230, 2013

2 Úplný český překlad tohoto termínu by byl nejspíše „síť vzájemné výměny pohostinnosti“, což se mi zdá kostrbaté.
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2. Metodologie

Ve své práci využívám kvalitativních výzkumných postupů, a to použitím několika níže 

popsaných metod. Cílený sběr informací pro mou práci probíhal v časovém horizontu přibližně 

dvou let, tedy zhruba od začátku roku 2013, kdy jsem zaznamenávala své rozhovory s členy CS 

během osobní interakce v rámci využívání služeb této webové stránky. Přibližně od začátku roku 

2014 jsem zahájila výzkum pomocí strukturovaných dotazníků rozesílaných uživatelům CS. 

Základní poznatky a informace o fungování couchsurfingu jsem ale získávala již dříve, a to od 

začátku roku 2010, kdy jsem se stala členem této komunity. 

V metodologii rozlišuji termíny respondent a informátor, dle jejich definicí z textu L. 

Touška, kde za respondenta označuje osobu, která odpovídá na přímé otázky během jednorázových 

interview, zde tedy pomocí strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů či prostřednictvím 

dotazníku, a za informátora pak osobu, se kterou výzkumník přichází do přímé, intenzivnější a 

dlouhodobější interakce (zde v rámci volných rozhovorů).3 

2.1. Strukturovaný dotazník

Pro podstatnou část svého výzkumu jsem zvolila strukturovaný dotazník, obsahující pět 

bodů, z nichž každý zahrnuje jednu či více polouzavřených až volných otázek na téma 

respondentova vztahu ke couchsurfing.org a jeho činnosti spojené s touto sociální sítí. Otázky jsou 

jasně formulované a  v úvodu dotazníku je výzva k rozvinutí odpovědí bez omezení. V závěru 

dotazníku je pak prostor pro respondenta k vyjádření se k libovolnému téma v rámci dané 

problematiky. Tyto dotazníky jsou samořízené (self-administered)4, tedy jednotlivě rozesílány 

respondentům online v rámci „pošty“, tedy komunikačního kanálu poskytovaného přímo webovou 

stránkou. Výběr respondentů byl v tomto případě účelový (purposive sampling), který je jednou z 

nejčastějších metod kvalitativního výzkumu.5 V rámci výzkumu jsem odeslala zhruba čtyřicet 

dotazníků a vrátilo se mi jich třináct. Přibližně třetinu oslovených uživatelů znám osobně z 

dřívějšího kontaktu v rámci CS. Na návratnost dotazníků tento fakt neměl vliv, z respondentů 

odpovídajících na třináct dotazníků jsem pouze se třemi osobami měla předchozí osobní kontakt. 

3 Hirt, T., kolektiv, Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie, Západočeská univerzita v Plzni, str. 25-73, 
2012, ISBN: 978-80-261-0122-2

4 Bernard, R H., Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE, 2013, str. 220, ISBN: 
978-1-4129-7854-5

5 Hirt, T., kolektiv, Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie, Západočeská univerzita v Plzni, str. 56, 
2012, ISBN: 978-80-261-0122-2
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Při výběru jsem preferovala aktivnější členy CS (dále také couchsurfery), tedy osoby participující, 

jako lokální ambasádoři, zakladatelé diskuzních skupin či jen vysoce aktivní členové komunity.6 

Důvodem je snaha o vyhnutí se tzv. mrtvým profilům7 a málo aktivním uživatelům, s nimiž by 

komunikace mohla být obtížná (viz kapitola Obsahová analýza couchsurfing.org). 

Je nasnadě, že komunikace online je při výzkumu sociálních sítí ideální metodou, neboť 

všichni respondenti mé studie mají přístup k internetu a jsou seznámeni s komunikací jeho 

prostřednictvím. Dotazník je psán v angličtině, což je lingua franca sociální sítě couchsurfing.org. 

Při komunikaci s česky hovořícími respondenty jsem na požádání poskytla částečný nebo úplný 

český překlad. Pro úplné znění dotazníku viz Příloha č.1 Strukturovaný dotazník.

Při výběru respondentů jsem se snažila o vysokou diverzitu kulturní i věkovou, za účelem 

získání informací od jedinců s co nejrozmanitějším zázemím a přístupem k dané problematice. 

Dotazníky jsem rozeslala uživatelům ve věku od osmnácti do padesáti sedmi let (u dvou z nich není

věk znám). Zhruba dvě třetiny dotázaných tvořili muži, třetinu ženy. Tento výběr nebyl nijak 

plánovaný a vznikl náhodně. Oslovení respondenti pocházeli ze všech pěti stále osídlených 

kontinentů a dohromady z 28 zemí. Přibližně polovina z nich pocházela z různých částí Evropy. 

Zhruba tři čtvrtiny z nich žijí v současnosti v metropoli větší, než 1 milion obyvatel (k tomuto 

výběru mě vedly praktické důvody, ve větších městech je zpravidla mnohem větší koncentrace 

aktivních uživatelů CS), jejich přesné místo původu nám může a nemusí být známé. U větší části z 

nich známe jejich dosažené vzdělání a současné povolání, od kterých lze ve velmi hrubých rysech 

odvodit i jejich sociální status (s přihlédnutím k dalším informacím uveřejněným v profilu). Asi 

čtvrtinu oslovených tvořili studenti, či zaměstnanci univerzit v navazujícím studiu. Ostatní 

vykonávají různorodá povolání, od inženýrů a manažerů, přes umělce po farmáře. Jeden je v 

invalidním důchodu, ale nikoliv v existenční tísni či sociálně slabý. Pokud máme generalizovat, pak

oslovení pocházejí ze střední, či vyšší střední třídy (s přihlédnutím ke geografickému kontextu). 

Dvě třetiny dotázaných pocházeli ze západního, euroamerického kulturního okruhu. Otázka 

náboženství není na CS nijak diskutována a uživatelé tuto informaci zpravidla ve svém profilu 

neuvádějí.

Obdržených třináct vyplněných dotazníků přineslo poněkud překvapivé výsledky, 

nejvýraznějším z nich byl fakt, že všichni respondenti jsou muži. Nevím, z jakého důvodu, neboť 

oslovené ženy vykazovaly stejnou míru aktivity na sociální síti CS jako muži. 

Ze třinácti respondentů jich devět pochází z Evropy či evropské části Ruska, z těchto devíti 

6 Míru aktivity daného uživatele lze pozorovat na počtu jeho referencí a přátel, na datu posledního přihlášení, na 
délce používání stánky CS a také na frekvenci jeho odpovědí na žádosti o ubytování. Všechny tyto informace jsou 
zobrazeny v uživatelově profilu a veřejně přístupné.

7 Dlouhodobě nevyužívané profily.
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jich sedm v Evropě žije, dva žijí mimo Evropu. Jeden respondent je z Kanady, jeden z Jižní 

Ameriky, jeden z Oceánie, jeden z Blízkého východu (dnes žije v Evropě). Z respondentů jsou čtyři 

studenti a doktorandi, dva inženýři, jeden v invalidním důchodu, jeden učitel, jeden majitel salaše, 

jeden majitel tanečního studia, dva zaměstnanci v oboru IT, jeden má více zaměstnání (vizuálně 

umělecké obory a učitelství). Nejmladšímu respondentovi je 19 let, nejstaršímu 57 let. Tento vzorek

pokládám, i přes relativně malé množství navrácených dotazníků za reprezentativní, neboť v rámci 

kvalitativních výzkumných postupů, které jsem v práci použila, dokázal zcela badatelsky saturovat 

mé výzkumné otázky. Potenciální problém může představovat genderová nevyrovnanost a velký 

podíl respondentů z Evropy, což je částečně vyrovnáno výsledky polostrukturovaných a volných 

rozhovorů (viz Příloha č.2 a Příloha č.3), kde se výzkumu účastní jedna žena a rovněž tři muži ze 

severní Afriky či jihovýchodní Asie.

2.2. Polostrukturovaný rozhovor

Dalším nástrojem mého výzkumu je polostrukturovaný rozhovor, při kterém jsem 

respondentům pokládala stejné otázky jako ve výše popsaném strukturovaného dotazníku. Při 

polostrukturovaném rozhovoru, dle členění B. Wildemuth, s respondenty komunikuji osobně, 

předkládám jim předem definované dotazy (essential questions) a následně rozhovor rozvíjím 

kladením dalších otázek, např. nárazové otázky (throw-away questions), doplňující otázky (extra 

questions) a sondážní otázky (probing questions).8 Tyto rozhovory byly uskutečněny na 

pravidelných oficiálních setkáních couchsurfing.org v Praze,9 kde je možné setkat se jak s 

momentálně cestujícími členy CS, tak i jejich hostiteli. Rovněž je zde možné se setkat s osobami z 

různého kulturního prostředí bez nutnosti výzkumu v zahraničí. 

Své respondenty jsem zde hledala (dle definice L. Touška) pomocí příležitostného výběru, 

tedy postupu, „...kdy jsou do výzkumu zahrnuti ti jedinci, kteří jsou zrovna výzkumníkovi k 

dispozici.“10 V tomto případě se jednalo o dvě osoby, ženu (28 let) původem z Velké Británie a 

muže (26 let) z České republiky. Oba dva mají dlouholeté zkušenosti s používáním sociální sítě CS.

Dle Touška je výhodou polostrukturovaného rozhovoru vyšší flexibilita než u dotazníku, ale 

zároveň stále vysoký stupeň organizovanosti rozhovoru a koncentrace dotazujícího i respondenta na

8 Wildemuth, Barbara M., Applications of social research methods to questions in information and library science,  
Libraries Unlimited, str. 222-231, 2009, ISBN 9781591585039

9 Tato oficiální setkání se konají každý čtvrtek v baru Krákora na pražských Vinohradech, tato informace je k 
nalezení v pražské diskuzní skupině v rámci CS, https://www.couchsurfing.com/events/299047, 12.12.2014. V 
rámci Prahy má svá setkání více skupin, ty jsem však nenavštívila.

10 Hirt, T., kolektiv, Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie, Západočeská univerzita v Plzni, str. 59, 
2012, ISBN: 978-80-261-0122-2
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dané otázky, bez přílišného odbíhání od tématu. Osobní kontakt s respondenty umožňuje navázání 

užšího kontaktu a získávání bohatších a detailnějších informací, které jsou pro kvalitativní výzkum 

klíčové.11 V jednom případě byla mou respondentkou rovněž studentka sociální antropologie, která 

mi byla schopná poskytnout velmi dobře formulované myšlenky a o mou práci projevila velký 

zájem, neboť sama má zkušenosti s terénním výzkumem a naše obory jsou si blízké.

Dle J. Hendla je tomuto konceptu nejblíže rozhovor pomocí návodu, kdy tazatel má předem 

připravený seznam konkrétních otázek, na které je v rámci výzkumu nutno odpovědět, ale je na 

tazateli, v jakém pořadí a jakým způsobem získá žádané informace a může si zároveň otázky volně 

upravovat.12

H. Bernard nabízí koncept semistrukturovaného rozhovoru (semistructured interview), který 

je dle něj ideální volbou, pokud plánujete s respondentem rozhovor pouze jeden a chcete získat co 

nejvíce informací co nejvyšší hodnoty. Doporučuje zde využití tzv. průvodce rozhovorem 

(interview guide), tedy tištěného seznamu otázek, které musí být v rámci rozhovoru zodpovězeny a 

případně dále rozvíjeny doplňujícími otázkami. Tato metoda je shodná s mým výzkumem, neboť 

jsem respondentům předkládala tištěný seznam otázek a následně s nimi rozvíjela další témata na 

jejich základě.13

V rámci této části výzkumu jsem oslovila tři osoby, z nichž jedna se odmítla výzkumu 

zúčastnit z důvodu časové tísně. Se dvěma zbylými respondenty jsem vždy strávila určitý čas, ve 

kterém jsem je seznámila s konceptem své práce a pokládala jim stejně formulované otázky, jaké 

jsem použila ve strukturovaném dotazníku (viz Příloha č.1), spolu s doplňujícími otázkami. Oba se 

k mému výzkumu stavěli se zájmem a velmi ochotně odpovídali a podrobně rozvíjeli své odpovědi. 

Celkově rozhovory probíhaly ve velmi uvolněné atmosféře. 

2.3. Volný rozhovor

Třetí metodou mého výzkumu jsou nestrukturované volné rozhovory s osobami 

participujícími na couchsurfing.org. Většinou se jednalo o jedince, se kterými jsem navázala 

kontakt nejprve pouze v pozici uživatele CS, a až později je seznámila se svým výzkumem a 

požádala je o povolení k použití informací z našich konkrétních rozhovorů v bakalářské práci. 

Výběr informátorů byl účelový, konkrétně založený na výběru intenzivních případů (intensive case 

11 Hirt, T., kolektiv, Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie, Západočeská univerzita v Plzni, str. 59, 
2012, ISBN: 978-80-261-0122-2

12 Hendl, J., Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha, str. 173-177, 2005, ISBN: 80-7367-040-2
13 Bernard, R H., Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE, 2013, str. 180-185, 

ISBN: 978-1-4129-7854-5
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sampling)14, kdy jsou vybíráni jedinci, o kterých se výzkumník domnívá, že výrazně reprezentují 

daný problém. Volila jsem tedy, stejně, jako v případě strukturovaných dotazníků členy, kteří se 

výrazně angažují v komunitě CS, považují její ideologii za sobě blízkou, případně se podílejí na 

vzniku této sociální sítě dlouhodobě. Dva z těchto informátorů navíc prezentují neobvyklý pohled 

na problematiku CS, a to konkrétně na potíže vyplývající z konfrontace couchsurfingu se zákony 

platnými v určitých zemích, které mohou využívání této sociální sítě komplikovat. Zároveň jsem 

preferovala členy, kteří projevili ochotu o této problematice hovořit a vyjadřovat své názory. V této 

části výzkumu jsem oslovila tři osoby, které jsem v tu dobu již osobně znala, a které jsem vybrala 

na základě našich předchozích rozhovorů, jejichž téma jsem pokládala za zajímavé a pro svou práci 

přínosné. Všichni tři dotázaní projevili o mou práci zájem, souhlasili s jejich participací a ochotně 

se mnou probrali daná témata a odpovídali na doplňující otázky. Rozhovorů proběhlo zpravidla 

více, jejich psaná verze (viz Příloha č. 3) je velmi zkrácená a sumarizující. 

Při volném rozhovoru nepokládá tazatel předem připravené přímé otázky, ale rozhovor se 

spontánně vyvíjí, důležitá je jistá míra empatie, důvěry a vstřícnosti na obou stranách. Petr Janeček 

v knize editované R. Douškem15 jako synonyma volného rozhovoru používá též nestrukturovaný 

rozhovor, etnografický rozhovor, neformální rozhovor a hloubkový rozhovor, a považuje jej díky 

jeho přirozenosti a nenásilnosti za jeden z nejlepších zdrojů kvalitativních dat a rovněž předkládá 

názor, že díky skutečnosti, že téma rozhovoru částečně vytváří sám informátor, lze získat vzácná 

etnografická data. Naopak jako jeho největší nevýhodu vidí velkou časovou náročnost.

H. Bernard rozlišuje (krom polostrukturovaného a strukturovaného rozhovoru) dva typy, 

které by se daly zahrnout pod rozhovor volný, a to rozhovor nestrukturovaný (unstructured) a 

neformální (informal). Nestrukturovaný rozhovor je dle něj vědomý proces, při kterém jsou 

výzkumník i respondent (či informátor) seznámeni s faktem, že jsou součástí výzkumného procesu 

– tedy je pro tento typ rozhovor nutné, aby si obě strany neustále uvědomovaly, že provádí výzkum,

a nejsou jen zabrány do příjemného rozhovoru, ačkoliv konkrétní otázky nejsou nijak předem 

definovány. Tento typ rozhovoru jsem použila pro získání informací citovaných v mé práci. 

Neformální rozhovor je dle něj proces, který naprosto postrádá strukturu či kontrolu nad získanými 

informacemi. Při něm si výzkumník pouze snaží zapamatovat rozhovory a informace získané 

během terénního výzkumu a až posléze z nich získané informace zapisuje a dále využívá.16 Tímto 

způsobem jsem získávala náhled do fungování CS a životů jeho členů již od začátku mé participace 

14 Bernard, R H., Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, str. 182-185, SAGE, 2013, 
ISBN: 978-1-4129-7854-5

15 Doušek, R., kolektiv, Úvod do etnologického výzkumu, Masarykova univerzita, str. 40-47, 2014, ISBN: 978-80-210-
6883-4 

16 Bernard, R H., Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE, 2013, str. 180-182, 
ISBN: 978-1-4129-7854-5
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na této sociální síti v roce 2010, ačkoliv všechny informace zaznamenané v přílohách a citované v 

mé práci byly získané v posledních dvou letech a použity se souhlasem mých respondentů a 

informátorů. Přátelská rovina mých vztahů s danými členy CS mi byla schopna poskytnout 

intimnější a detailnější pohled na tuto problematiku, jelikož jsem s nimi zpravidla strávila delší 

dobu.

J. Hendl rozlišuje mezi neformálním rozhovorem a narativním rozhovorem, přičemž 

neformální rozhovor spolehá na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu interakce, při 

které si informátor nemusí nutně uvědomovat, že jde o explorační rozhovor. Narativní rozhovor 

vychází ze skepse, že je možné žádané informace získat pouze povzbuzováním subjektu k 

vlastnímu vyprávění.17 Tento typ rozhovoru se používá zejména při biografickém výzkumu. Mé 

práci je z tohoto pohledu blíže neformální rozhovor, ačkoliv jeho definice přesně neodpovídá jejímu

konceptu a lépe se v tomto případě aplikují definice H. Bernarda, viz výše. 

2.4. Obsahová analýza

Obsahová analýza (content analysis) je definována jako „...analýza obsahu dokumentu 

zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, případně časového a prostorového

hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu.“18  Jelikož se jedná o obsahovou analýzu 

webových stránek, jejichž obsah není neměnný, je nutné zkoumaná fakta ukotvit v čase.

2.5. Zúčastněné pozorování

Zúčastněné pozorování (participant observation) je jednou ze stěžejních metod mého 

výzkumu. V komunitě uživatelů CS se pohybuji přibližně pět let, během nichž jsem byla schopná 

nashromáždit mnoho poznatků o jejích členech, ideích i o jejím praktickém fungování.

Zúčastněné pozorování má, dle H. Bernarda19, několik fází, první z nich je navázání 

kontaktu (initial contact), další pak kulturní šok (culture shock), nalezení zřejmého (discovering the

obvious), a následně, při dlouhodobém výzkumu přichází pauza (break), soustředění (focusing), 

17 Hendl, J., Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha, str. 173-177, 2005, ISBN: 80-7367-040-2
18 Balíková, M., Obsahová analýza, KTD, Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 

[online], Praha, 2003, (cit. 2013-05-13)
19 Bernard, R H., Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches, SAGE, 2013, str. 334, ISBN: 

978-1-4129-7854-5
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vyčerpání, druhá pauza a horečná aktivita (xxhaustion, second break and a frantic activity), a poté 

opuštění terénu (leaving the field). Veskrze je však tento koncept zúčastněného pozorování chápán 

jako proces, v němž je pozorovatel outsiderem a proniká do více či méně uzavřené skupiny v jemu 

cizím kulturním prostředí. 

Jiný pohled na zúčastněné pozorování nám nabízí české pojetí etnografického výzkumu, v 

němž se výzkum dělí na čtyři chronologicky navazující fáze, z nichž první je tzv. přípravná fáze, při

níž etnolog vybírá téma a lokalitu, seznamuje se s teoretickou a metodologickou literaturou  a 

formuluje otázku výzkumu. Druhá fáze je realizační fáze, kdy výzkumník shromažďuje a analyzuje 

data, třetí fází je fáze interpretační, kdy badatel po návratu z terénu vyhodnocuje získaná 

etnografická data a po ní přichází fáze publikační, kdy dojde k písemnému zhodnocení výzkumu a 

dále jeho publikaci či uložení do archivu.20 21

Zúčastněné pozorování pro mou práci probíhalo nejintenzivněji během posledních dvou let 

aktivního užívání CS, ve kterých jsem již znala koncept své bakalářské práce a výzkum dělala 

cíleně, důležité poznatky jsem ale získávala po celou dobu pěti let, od mého prvního kontaktu s 

tímto fenoménem. Toto dlouhodobé pozorování se odehrávalo v domácnostech couchsurferů v 

Evropě, severní části Afriky, jihovýchodní Asii a na Novém Zélandu, rovněž na organizovaných 

setkáních uživatelů CS v těchto lokalitách, i při náhodných setkáních s osobami, které tuto sociální 

síť znají a používají. Komunikace s uživateli on-line a participace v diskuzních fórech na webu CS 

mi rovněž poskytla cenné informace. 

2.6. Zhodnocení použitých zdrojů

Výzkum internetových sociálních sítí je předmětem vědeckého zkoumání teprve několik 

posledních let, proto většinu mých zdrojů představují články vydané v odborných magazínech 

univerzit po celém světě (zmiňuji zejména Annals of Tourism Research22, sociologický žurnál 

20 Doušek, R., kolektiv, Úvod do etnologického výzkumu, Masarykova univerzita, str. 40-47, 2014, ISBN: 978-80-210-
6883-4 

21  Pro můj výzkum, z pohledu dlouholetého aktivního uživatele CS jsou obě dvě tyto definice zúčastněného 
pozorování poněkud kostrbaté, neboť se ve zkoumané problematice dlouhodobě pohybuji a dané prostředí je mi blízké. 
Pro definici mého zúčastněného pozorování by se dal rovněž brát v potaz koncept native etnography, tedy postupu, při 
kterém pozorovatel studuje svou vlastní kulturu a který vysvětluje ve své knize R. H. Bernard. Dle něj má tato metoda 
má několik zřejmých výhod, například odpadá nutnost učení se cizímu jazyku, a minimalizuje se kulturní šok. Naopak 
se negativně vyjadřuje k nedostatku objektivity vůči své vlastní kultuře a s tím spojená obtíž rozpoznat kulturní vzory, 
které by pro outsidera byly zřejmé, ale pro insidera se snadno stanou danou skutečností, nad kterou neuvažuje v rámci 
vědeckého výzkumu.
22 http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/, 21.12.2014
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vydávaný pod hlavičkou Elsevier a The Sociological Review23 a Sociology24, dva přední britské 

oborové časopisy věnované sociologii a antropologii). Tyto články jsou z větší části dostupné on-

line, což je jejich velkou výhodou, nevýhodu může představovat fakt, že jsou součástí hlavního 

anglosaského antropologického směru a chybí v nich jiný úhel pohledu, například z Ruska či 

kontinentální Evropy.

Další podstatnou část mých zdrojů tvoří odborná literatura, kterou většinou využívám 

zejména v obecnějších částech mé práce, neboť literatury zabývající se přímo fenoménem 

sociálních sítí, natož přímo fenoménu CS, není mnoho. Jsem si vědoma existence knih Sleeping 

Around: A Couchsurfing Tour of the Globe, vydané v roce 2009, a How Can I Get a Life? 

Couchsurfing, Enjoy the Ride, vydané v roce 2013, které se obě věnují této problematice, v obou 

případech se ale jedná spíše o beletrii. Jediná kniha, kterou lze označit alespoň za populárně 

naučnou, byla vydána v roce 2014 a nese název Couchsurfing Cosmopolitanisms: Can Tourism 

Make a Better World?. Bohužel jsem ji již nestihla zohlednit ve své práci. Při použití odborné 

literatury pro obecnou část mého výzkumu se snažím o rovnováhu mezi anglo-americkým 

antropologickým přístupem (který je pro výzkum globálního fenoménu často z mého pohledu 

snadněji aplikovatelný) a přístupem etnologickým, který se snažím maximálně zohledňovat.

Třetí část mých pramenů tvoří internetové zdroje, kterým se při výzkumu fenoménu natolik 

aktuálního nejde vyhnout. Krom samotných stránek couchsurfing.org, které jsou předmětem mého 

zkoumání, využívám zejména oficiální stránky institucí shromažďující statistické údaje, případně 

on-line verze cizojazyčných deníků (Daily Mail25) a cizojazyčné zpravodajské služby (BBC News26).

Jako součást terénního výzkumu rovněž sleduji několik blogů uživatelů CS, kde vyjadřují své 

názory na aktuální dění kolem této problematiky. Validita informací získaných na internetu je vždy 

zpochybnitelná, nicméně pokud je internetový fenomén předmětem mého výzkumu, nelze tyto 

zdroje ignorovat. Veškeré informace získané na internetu se snažím hodnotit obzvláště kriticky. 

Velmi podstatnou část použitých pramenů tvoří vlastní terénní výzkum, který je výše 

podrobně popsán v metodologii. V něm zkoumám názory uživatelů CS na problematiku této 

sociální sítě. Zkoumaný vzorek je poměrně malý (14 osob prostřednictvím strukturovaného 

dotazníku, 2 osoby pomocí polostrukturovaného rozhovoru a 3 osoby pomocí volného rozhovoru), 

23 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-954X, 21.12.2014
24 http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201569, 21.12.2014
25 http://www.dailymail.co.uk/home/index.html, 12.12.1014
26 http://www.bbc.com/news/, 12.12.2014
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nicméně jelikož se jedná o výzkum kvalitativní, je toto množství dostatečné. Výsledné informace 

získané prostřednictvím strukturovaných dotazníků a volných rozhovorů mají velkou nevýhodu v 

genderové nevyrovnanosti, neboť vzorek tvoří pouze muži. U strukturovaných dotazníků jsem tento

výsledek nemohla ovlivnit, neboť jsem oslovila poměrně početnou skupinu mužů i žen a pouze část 

z nich mi dotazník vrátila. U volných rozhovorů šlo o můj účelový výběr informátorů, kde jsem 

zhodnotila, že právě zkoumané osoby výrazně reprezentují daný problém, či představují zajímavý 

pohled na danou problematiku a otázku genderu jsem ve vzorku tří osob vyhodnotila jako 

přehlédnutelnou. I přesto si myslím, že získaná data jsou relevantní. Všichni citovaní účastníci 

výzkumu byli seznámeni s mými záměry, souhlasili s participací na mé práci a jejich jména byla 

změněna.

Dotazníky jsem rozesílala daným osobám v angličtině, pouze v jednom případě jsem získala

dojem, že daný respondent neovládá tento jazyk natolik, aby mi byl schopen poskytnout dostatek 

informací. Odpovídal většnou velmi stručně a jednu otázku nepochopil. Jeho dotazník jsem proto 

zohlednila v přílohách, ale není z něj v mé práci citováno (viz Příloha č.1, Dotazník č.13). Volné i 

polostrukturované rozhovory probíhaly rovněž v angličtině, krom jednoho případu, kdy informátor 

byl Čech. Při sběru dat z polostrukturovaných a volných rozhovorů jsem se snažila o maximální 

objektivitu, i přes skutečnost, že sama jsem členem komunity CS a tudíž součástí zkoumaného 

fenoménu. 
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3. Alternativní turismus

3.1. Úvod do problematiky turismu

„V našich postmoderních časech jsme všichni aspoň trochu turisty, a to nejen o prázdninách

či dovolených. Svět má sloužit našemu sběratelství dojmů; hodnotíme ho podle toho, kolik dojmu 

poskytuje.“27

Turismus v posledních desetiletích výrazně expanduje, stává se fenoménem moderní doby, 

přímo zaměstnává přibližně 260 milionů lidí a tvoří 9% celosvětového hrubého domácího 

produktu.28  Jeho nárůst jde ruku v ruce s postupující globalizací, rozvíjející se dopravní sítí, 

novými metodami předávání informací, i rozvolněním životního stylu, zejména západní populace. 

Jedná se o komplexní problematiku a proto je tématem řady diskuzí v mnoha vědeckých 

disciplínách. V popředí zájmu bývají etické a morální otázky spojené s rychlou expanzí turismu a 

jejím dopadem na životní prostředí, ekonomiku, kulturní diferenciaci a mnohé další. Stejně, jako 

globalizace, je turismus jevem ambivalentním, předmětem diskuze však většinou bývají problémy 

plynoucí z jeho masovosti a z ní plynoucím dopadem na životní prostředí, kulturu a společnost. 

Vysoká mobilita velké části populace a přizpůsobování prostředí potřebám této skupiny v důsledku 

smazává lokální rozdíly  a dochází ke kulturní unifikaci – tím pak turismus v podstatě pohlcuje své 

vlastní zdroje, neboť hledání „jinakosti“ je jedním z jeho základních atributů. Nelze popřít, že při 

své současné expanzi turistický průmysl výrazně mění podobu daných destinací, podílí se na 

komodifikaci kultury, je výrazně jednostranně ekonomicky výhodný a rozmílá kulturní specifika 

daného místa, čímž smazává rozdíly mezi jednotlivými lokacemi. 

V návaznosti na technologický pokrok a dramatické změny ve společnosti v posledních 

desetiletích dochází ke kulturní de-diferenciaci a pluralizaci, fragmentizaci životního stylu, 

všudypřítomného trendu konzumerismu a komodifikaci všech oblastí života. Zrychlující se životní 

tempo, zvyšující se sociální i emocionální nejistota a kolísavost mezilidských vztahů je ve výsledku

postmoderním trendem filozofického skepticismu.29  

Z.Bauman vidí turistu jako lovce zážitků, který dočasně opouští domov, aby hledal dojmy 

27 Bauman Z., Úvahy o postmoderní době, Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 52, 2006,  ISBN 80-86429-
11-3

28 http://www.wttc.org/, 8.10.2014

29 Cohen E., Cohen S. A., Current sociological theories and issues in tourism, Annals of tourism research, str. 1-2 
DOI: 10/1016/j.annals.2012.07.009, 2012
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odlišné od těch domácích, každodenních. Pohybuje se po předem určených turistických cestách, z 

nichž byly pečlivě odstraněny všechny náhody i překážky, a kolem kterých stojí rozestoupení pestří 

domorodci, vycvičení v předstírání neustálého údivu. Turista v jeho pojetí platí a klade podmínky, 

cítí se vůči místním nadřazený, neboť právě on si vybral jejich zemi za hodnou navštívení. Na 

cestách se cítí bezpečně, protože má finanční prostředky a především má domov, který si bere na 

cestu jako referenční bod a jako standard k hodnocení všech ostatních zážitků. „...Turista požírá 

svět, aniž je jím sežrán; přisvojuje si jej, aniž je jím přisvojován; osvojuje si cizost jiných a sám se 

pyšně nadýmá vlastní cizostí...“.30 Svůj domov dočasně mění za hotelový pokoj, aby se zanedlouho 

vrátil zpět s fotografiemi a zážitky k vyprávění.

Jako protiklad k motivacím turisty nám Bauman předkládá tuláka, který se potlouká bez cíle

a bez předem stanovené trasy, žije podstatnou část svého života na cestě, zcela či částečně 

vykořeněn, v chaosu. Pohyb je pro něj důležitější, než cíl, nejvetší motivací je prostá změna. Tulák 

se nepovažuje za nadřazeného místním obyvatelům, ale ani s nimi nevytváří hlubší vztahy, protože 

ví, že zanedlouho se přesune jinam. Postava tuláka byla po staletí ohrožením veřejného pořádku, 

neboť narušovala pracně vybudovaný řád. V moderní době se jeho způsob života stal výhodou, 

možná i trendem, právě díky své přizpůsobivosti, díky zásobě energie, která ho žene za neustále 

novými místy a prožitky. Dle Baumana je řád dnešní postmoderní společnosti postaven na vábení, 

pokušení a konzumaci zážitků. Tulákova inklinace k proměnlivému, nechuť žít usedle a ve 

stejnoměrném životním rytmu s kontinuitou cílů „...ho přenesla z okraje společnosti do hlavního 

proudu moderních dějin.“31

Potěšení z prchavosti zážitku a příchylnost k proměnlivému rovněž dnešní „době moderního

konzumerismu“ přisuzuje A. Appadurai, který ji vidí jako dominantní hnací sílu současnosti. 

Moderní konzum (produktů, zážitků..) a neustálé pátrání po novém, považuje pouze za symptom 

hlubší touhy po pomíjivosti.32 Jeho teorie týkající se globalizace můžeme aplikovat na výzkum 

fenoménu moderního turismu, neboť turismus je možno vidět jako fragment úzce související s 

procesem globalizace a tyto jevy mají mnoho společných rysů. Hledání jinakosti je typickým rysem

turismu, a zároveň i rysem postmoderní doby celkově, stejně, jako orientace na krátkodobé a 

dočasné.

V návaznosti na zmínku o globalizaci je zde vhodné zmínit i pojem glokalizace, který je 

„...konceptem, vyjadřujícím, že na globálním trhu má produkt větší šanci uspět, pokud je uzpůsoben 

30 Bauman Z., Úvahy o postmoderní době, Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 52, 2006,  ISBN 80-86429-
11-3

31 Bauman Z., Úvahy o postmoderní době, Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 47, 2006,  ISBN 80-86429-
11-3

32 Appadurai, A., Modernity at large, University of Minnesota Press, str. 83-85, 2003, ISBN: 0-8166-2792-4
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lokalitě či kultuře, ve které je prodáván.33“ Za příklad glokalizace můžeme typicky uvést společnost 

McDonalds, která zvyšuje oblibu svých produktů úpravami odpovídajícími lokálnímu kontextu, 

například prodáváním kim-chi34 hamburgerů v Koreji. V jiném úhlu pohledu můžeme prvek 

glokalizace vidět v každém individuu, skupině, organizaci či komunitě, která je schopná myslet 

globálně a jednat lokálně.35 Teorie a praxe glokalizace je s procesem globalizace a turismem 

provázána, neboť jsou hybatelem kulturní změny a úzce spolu souvisí. Rovněž pojmy globální a 

lokální jsou pro tuto práci stěžejní, neboť couchsurfing.org můžeme pokládat za globální komunitu 

s lokálním přesahem, tedy za komunitu glokální.

3.2. Historie turismu

 Mobilita, ať už se jedná o časově omezené cestování, nebo nomádismus jako životní styl, 

patří k lidské zkušenosti odnepaměti a hraje roli ve vývoji společnosti i v utváření lidské osobnosti. 

Některé historické analýzy turismu proto považují potřebu cestovat za vlastnost fylogeneticky 

založenou v dobách generace lovců, sběračů a pastevců. Po vzniku zemědelských sídel pak měla 

tato vlastnost přetrvávat v malé části společnosti, například mezi obchodníky a vojáky. Tyto cesty 

však měly bezprostřední existenční význam, na rozdíl od moderní rekreační mobility.36 

První turisté se tedy dle názoru archeologů začali pohybovat po Zemi zhruba 1500 let př. n. 

l., předně ve starém Řecku a později v Římě, přičemž v řeckém prostředí můžeme vidět inspiraci 

postavami starořeckých hrdinů, v prostředí Říma zase objevitelské cesty a také pobyt v lázních a na 

mořském pobřeží – dva fenomény, které se v takřka nezměněné podobě zachovaly dodnes.37

Během středověku se pak cestování opět stalo spíše účelovou záležitostí, mimojiné i 

náboženským či vojenským aktem, nebo také atributem vyloučení z běžné společnosti (mobilní byli

například loupežníci a žebráci. Rovněž některá řemesla byla spojena s pohybem, většinou po 

vyhraněném, větším či menším území.38 Mezi taková patří (ve středoevropském kontextu) například

drátenictví, facířství, kořenářství a podobně. V této době se rovněž ustálila instituce tzv. tovaryšské 

cesty, kdy byli mladí řemeslníci posílání na několik měsíců až let do světa, získat potřebné znalosti 

33 Glocalization is the concept that in a global market, a product or service is more likely to succeed when it is 
customized for the locality or culture in which it is sold., http://searchcio.techtarget.com/definition/glocalization, 
22.12.2014

34 Kim-chi je tradiční korejské jídlo z fermentované zeleniny a variabilních dochucovadel.
35 Chukwuma Duru, E., J., Glocalization and the future of Africa, Univrsity of Calabral, http://www.aegis-

eu.org/archive/ecas4/ecas-4/panels/21-40/panel-24/Emmanuel-Duru-Full-paper.pdf
36 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 65, 1994. 

ISBN 80-85368-18-8.
37 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 66-67, 

1994. ISBN 80-85368-18-8.
38  Janotka M., Linhart K., Zapomenutá řemesla: Vyprávění o lidech a věcech, 1984, ČSN ISO 690

19



a kontakty.

Důležitým prvkem v historii turismu je rovněž poutnictví, jež se dá definovat jako „cesta, 

zejména dlouhá, na svaté místo, sloužící jako akt náboženské oddanosti.“39 Účel poutnických cest 

byl zároveň dokázat tuto náboženskou oddanost a zároveň získat spirituální zkušenost 

prostřednictvím samotné cesty, často spojené s askezí. Tento jev je součástí mnoha náboženství už 

od dob jejich vzniku. Cíle poutní cesty mohou být různé, zpravidla jde o místo se zvláštním 

významem, ať už jde o konkrétní náboženskou stavbu, či svaté másto jako takové (Mekka, 

Jeruzalém...).40 V současnosti se poutnictví stalo populárním i mezi osobami s jinými, než 

náboženskými důvody, například cesta do španělského města Santiago de Compostella. 

„Cestovalo se vždycky, ve skupinách, v družinách nebo samostatně, co je lidstvo lidstvem. 

Do neznámých zemí se vydávali vojáci, kteří tam dobývali a plenili. Kupci putovali proto, aby 

naplnili své měšce. Do posvátných míst mířili poutníci proto, aby v nich přispěli ke spáse své duše. 

Chudáci, kteří doma přišli o živobytí, hledali ve světě možnost výdělku. Vědychtiví studenti prošli 

stovky mil, aby usedli u nohou Mistrových. Tovaryši putovali proto, aby ovládli tajemství řemesla a 

pak se sami stali mistry, k nimž se budou stahovat další učedníci. Všichni putovali, ale nikdo z nich 

nebyl turistou. Turista je postava moderní.“41

Změna „starého“ způsobu cestování směrem k rekreačnímu turismu nastala až během 

průmyslové revoluce v polovině 18. století, rovněž ve spojitosti s romantismem, který vytvořil z 

pobytu v přírodě otázku světového názoru a osobní prestiže, zejména mladých mužů šlechtického 

stavu a cestování začalo mít jak vzdělávací, tak turistický charakter. Krom velkých evropských měst

byly oblíbenou destinací například Alpy. Do módy se rovněž znovu dostaly lázně, podle klasického 

antického modelu.

Turismus byl rozpoznán jako potenciální předmět obchodu záhy. V roce 1827 byl vydán 

první cestovatelský průvodce (konkrétně oblasti Porýní) a v roce 1841 byla založena první cestovní 

kancelář (Thomas Cook). Roku 1878 už bylo možno cestovat s podobnými institucemi kolem 

světa.42

Turismus brzy přestal být výsadou specifických skupin a vrstev a nastalo období rozmachu 

39 „a journey, especially a long one, made to some sacred place as an act of religious devotion“, 
http://dictionary.reference.com/browse/pilgrimage, 22.12.2014

40 Naumov, N., Religious tourism and perspectives for development in Sozopol, Bulgaria, University of Bedforshire, 
United Kingdom, 2011

41 Bauman Z., Úvahy o postmoderní době, Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 49-50, 2006,  ISBN 80-
86429-11-3

42 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 65, 1994. 
ISBN 80-85368-18-8.

20



turistických spolků. Prvním signálem osamostatnění turistiky v Čechách byl vznik Pohorské jednoty

Radhošť v roce 1884. Asi nejvýznamnějším z českých turistických spolků byl Klub českých turistů 

(KČT), který vznikl v roce 1888 a byl jednou z největších turistických organizací v Rakousku-

Uhersku.43 Turismus pronikal do všech společenských vrstev, v Praze bylo Dělnické turistické 

sdružení založeno roku 1918, pro většinu obyvatel bylo však cestování mimo místo jejich bydliště 

stále nedosažitelné.44 

Masové rozšíření turismu nastalo zhruba v 60. letech, jako odpověď na zvyšující se životní 

úroveň ve vyspělých zemích, spolu s finanční jistotou a větším množstvím volného času. Rozšíření 

turismu bylo v této době však stále omezeno na několik desítek nejvyspělejších zemí (zhruba 20% 

obyvatel planety pokryl 90% světového turismu).45 Ve stejné době se pak turistické cíle začaly 

přesouvat do rozvojových zemí, což bylo v dobovém kontextu považováno za příznivý faktor, který

dané země ekonomicky podporuje. Etické otázky obklopující masový turismus jsou dnes 

dlouhodobě v centru pozornosti výzkumu, objevují se ale až začátkem 70. let, jako pojmy „zlaté 

hordy“ turistů46, či „turistické bubliny“47, které mají poukázat na rychle rostoucí dynamičnost a 

expanzivitu turismu. V 70. letech začal být turismus rovněž podrobován kritice za devastaci krajiny,

která je v populárních turistických destinacích už od počátku markantní. Působení turismu na cílové

destinace je velmi pronikavé již v samotné přípravě - výstavbě hotelů a rekreačních zařízení, které 

nabízejí západní standard ubytování. Ty jsou, zejména v oblastech chudých na vodu, extrémně 

energeticky náročné (voda se získává z hlubinných vrtů ve velkém množství, což znemožňuje 

místním obyvatelům např. závlahu polí). Stejně tak ekonomicky náročná je pro rozvojové země 

výstavba infrastruktury nutné k fungování turismu. Finanční prostředky plynoucí z turismu se v 

konečném výsledku dostanou pouze k velmi malému množství místních obyvatel, kteří se na 

turistickém průmyslu přímo podílí. Do cílové země jsou násilně implantovány prvky celosvětové 

monokultury, která odpovídá zvykům západních turistů. 

Ani evropské země se nevyhnou devastaci v důsledku masového turismu. Kupříkladu v 

tyrolské části Alp vzrostla kapacita noclehů mezi lety 1950 a 1980 o 38 milionů. Výstavba 

sjezdovek patří k největším činitelům ekologických škod v této oblasti, stejně, jako výstavba silnic, 

kterými je dnes oblast protkána. Množství hotelů, parkovišť, zábavních institucí a sportovišť hory 

doslova zahlcuje a v celkovém důsledku turistická infrastruktura drasticky mění ráz původní 

43 Grexa, J., Strachová, M., Dějiny sportu, Masarykova univerzita, str. 152, 2011, ISBN: 978-80-210-5458-5
44   Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 65-70, 
1994. ISBN 80-85368-18-8.
45 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, 1994. ISBN 

80-85368-18-8.
46    Turner, L., Ash, J., The golden hordes: International tourism and the pleasure periphery, New York, St. Martin´s 
Press, 1975, ISBN: 9780094603103
47 Boorstin D., The image: A guide to pseudo-events  in  America, Vintage, 1992, ISBN: 978-0679741800

21



krajiny.48

Dalším z kritizovaných důsledků masového turismu je důsledek sociální, jehož mimořádně 

citlivou stránku tvoří důsledky tzv. sexuálního turismu, který se masově rozšířil např. v 80. letech v 

Thajsku (tři čtvrtiny turistů tvořili muži a v zemi se živil přibližně milion prostitutek). Tento trend 

sebou přináší krom rozšíření pohlavně přenosných nemocí například i riziko dětské prostituce.49

Kritiku masového turismu započal Theodor Adorno, který poukázal na ničivé důsledky 

expanzivity turismu. Z dalších kritiků můžeme vybrat např. Roberta Jungka.50

3.3. Turismus a alternativní turismus

Jako většinový turismus, neboli také těžký turismus51 je vnímán masový turismus 

konzumního typu, tedy produkt cestovních kanceláří, jejichž nabídka je ve většině případů 

unifikována do podoby klasické turistické rekreace, charakterizované tzv. 3S (sea, sand, sun), tedy 

moře, písek, slunce. Tuto klasickou dovolenou si jako trávení volného času zvolí většina západní 

populace, v zimě se pak nabídka cestovních agentur přesune do lyžařských středisek. Klient si 

kupuje předem přichystaný „balíček“ dopravy, ubytování, zábavy a zážitků. Tento vzor je 

charakteristický vysokou koncentrací turistů na malém prostoru v ověřených lokalitách, bez většího 

zájmu či interakcí s jejich okolím.52 Tento trend zaujímá největší část trhu, lze jej tedy považovat za 

střední proud turismu. I tak se, zejména v posledních letech, s rozšiřujícími se možnostmi dopravy, 

do popředí zájmu dostává mnoho různých variant tohoto klasického modelu. Jedná se o zájezdy na 

míru, pobyty zážitkové, tematické atd, které ale stále nepřekročily pomyslnou (a nutno dodat 

nejasnou) hranici turismu alternativního, neboť jsou stále organizovány pod taktovkou cestovních 

kanceláří a prodávány masově, jako hotové a unifikované produkty.

Přibližně od konce osmdesátých let můžeme hovořit o stále se rozšiřujícím fenoménu 

alternativních forem turismu, jinak také o měkkém turismu, pomalém turismu atd., které dále tvoří 

množství vzájemně se prolínajících směrů – ekoturismus, agroturismus, voluntarismus a mnoho 

dalších.53 54 Alternativní formy turismu se snaží redukovat negativní následky turismu a soustředit se

48 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 68, 1994. 
ISBN 80-85368-18-8

49 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 70, 1994. 
ISBN 80-85368-18-8

50   Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 65-70, 
1994. ISBN 80-85368-18-8.
51 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, 1994. ISBN 

80-85368-18-8.
52 Ehrlich, P. Alternativní formy cestování a měkký turismus, diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, 2003
53 Buckley, R. A framework for ecotourism. Annals of Tourism Research 21(3), str. 661–665, 1994
54 Conway, D. Slow tourism, experiences, Annals of Tourism Research Vol. 40, pp. 444–446, 2013
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na otázky etické, environmentální, na otázku kulturní senzitivity, či dlouhodobé udržitelnosti 

turismu. Tyto směry rovněž řeší otázku ekonomickou, ať už ve smyslu podpory místní ekonomiky, 

namísto podpory cestovních agentur, či vlastního omezení výdajů za cestování. Snaží se tak najít 

alternativu k „tvrdému“ turismu konzumního typu pod taktovkou cestovních agentur, který je v 

současnosti většinovou volbou. Není jednoduché určit přesnou definici alternativního turismu a 

označit tak jeho hranice, můžeme však vytyčit několik bodů, kterými se většina jeho forem od 

masového turismu liší. Jelikož diference mezi jednotlivými typy alternativního turismu může být 

velká, za klíčový bod můžeme považovat jejich samotné vymezení se proti turismu tvrdému, ať už 

v otázkách ekonomických, kulturních, nebo environmentálních. Existuje mnoho variant soupisu 

bodů, ve kterých se alternativní turismus liší od masového, většinou jde zároveň o jakýsi seznam 

etických doporučení vůči turistům celkově. Jeden z těchto soupisů (v tomto případě jde o měkký 

versus tvrdý turismus) najdeme v knize H. Librové z roku 1994, která vychází ze soupisu Roberta 

Jungka:

TVRDÝ TURISMUS          MĚKKÝ TURISMUS

masové cestování           individuální, rodinné  cesty, cesty s malou 

skupinou přátel

málo času    dost času

rychlé dopravní prostředky        přiměřeně pomalé dopravní prostředky

daleko blízko

pevný program spontánní rozhodnutí podle situace

řízení z venku (cestovní kancelář) řízení zevnitř

importovaný styl života styl života blízký dané zemi

„pamětihodnosti“ zážitky

pohodlně a pasívně s úsilím a aktivně

žádná nebo malá duševní příprava příprava vztahující se k dané zemi

bez znalosti domácího jazyka se znalostí domácího jazyka

pocit převahy radost z učení se od domácích

nákupy, „shopping“ přivézt dárky hostitelům

suvenýry vzpomínky, nové zážitky, kresby

prospekty a pohlednice malby

zvědavost takt

hlasitý tichý
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Další z mnoha definicí alternativního turismu najdeme v knize Environment and Tourism A. 

Holdena z roku 2000 a obsahuje tyto body:

1. Vývoj v malém měřítku, velký podíl lokálního vlastnictví.

2. Minimalizace negativních enviromentálních i společenských dopadů.

3. Maximální propojení s lokálními ekonomickými sektory, jako např. zemědělství, redukce 

závislosti na importu zboží.

4. Zachování většiny financí plynoucích z turismu v rukou místních.

5. Lokalizované rozdělení moci a podíl místní komunity v procesu rozhodování o dané destinaci.

6. Tempo vývoje řízeno a ovlivněno spíše místní komunitou, než externími vlivy.55

Andrew Holden ve své knize vychází částečně z práce E. Cohena, Toward a Sociology of 

International Tourism z roku 1972. Erik Cohen rozdělil turisty na čtyři typy, jež charakterizoval 

následujícím způsobem:

1. Organizovaný masový turista (Organized mass tourist); Vysoce organizovaný způsob cestování, 

minimální kontakt s kulturou dané destinace, cestuje ve velkých skupinách.

2. Individuální masový turista (Individual mass tourist); Spoléhá na cestovní kancelář v otázce 

zařízení dopravy a ubytování. Užívá si prvek svobody a objevování, ale bude mít stále tendenci 

zůstat v „zajetých kolejích“.

3. Průzkumník (Explorer); Pokouší se vyhnout běžným turistickým destinacím, své cestovní 

přípravy si plánuje sám, učí se jazyk cílové destinace a snaží se o interakci s místními. Přesto si 

ponechává některé hodnoty a zvyky ze svého života doma.

4. Tulák (Drifter); Snaží se stát součástí lokální komunity, žije v ní a pracuje, vyhýbá se kontaktu s 

jinými turisty a turistickému průmyslu celkově.56

V současném diskurzu by hranice mezi masovým a alternativním turistou začínala zhruba 

mezi bodem 2. a 3., tedy mezi individuálním masovým turistou a průzkumníkem a končila čtvrtým 

bodem, tedy tulákem.

Jak zde vidíme, definicí vymezení alternativního turismu vůči masovému je mnoho, 

55    Holden, A. Environment and Tourism. London: Routledge, 1st ed. London: Routledge, str.233, 2000, ISBN 0-415-
20718-5.
56 Cohen, E., Toward a Soiology of International Tourism, Social Research, 39:1, 1972
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většinou se však bude jednat o alterace stejných základních principů, obohacených o různé 

konkrétní body. Mezi tyto „podskupiny“ alternativního turismu můžeme zařadit pojmy typu 

zodpovědný turismus (responsible tourism)57, fair trade turismus58, nebo pomalý ekoturismus (slow 

ecotourism)59. Krom řešení ekonomických a enviromentálních otázek je dalším výrazným rysem 

mnoha směrů alternativního turismu touha po individualizovaných, autentičtějších zážitcích, 

včlenění do místní komunity a navazování smyslupných vztahů s lidmi a navštívenými místy. Tato 

potřeba je převážně odpovědí na současnou převahu globalizované západní kultury, spojenou s 

pojmy „disneyzace“60 a „mcdonaldizace“61 62 společnosti a kultury, které vyjadřují odosobněnost a 

současnou masovou produkci monokultury, rozšířené do celého světa a pohlcující lokální diference.

Příkladem hledání této smysluplné a naplňující zkušenosti může být práce M. Conran, zaměřená na 

výzkum volunturismu v Thajsku, v níž respondenti za své nejcennější zkušenosti označovali 

každodenní styk s místními, hry s jejich dětmi a sdílení intimních momentů jejich života. Tato 

vřelost a intimita je, dle Conran, srdcem alternativního turismu.63 

Kritika tohoto trendu je nasnadě. Zpochybňování relevance intimních prožitků v rámci např.

výše zmíněného volunturismu se opírá o jasně viditelnou ekonomickou nerovnováhu mezi turisty a 

místními, neboť turisté často platí agenturám za možnost věnovat svůj čas a energii rozvoji daného 

místa64 a očekávají na oplátku intimní sblížení s členy komunity a jejich přátelství. Tato 

komplikovaná situace samozřejmě může vyústit v oboustranné sympatie a respekt, ale nelze to činit 

pravidlem. V souvislosti s autentickými zážitky místní kultury se rovněž dostáváme k pojmu stage 

performance65, tedy umělému udržování lokálních tradic za účelem naplnění poptávky turistů. Jde o

účelové vyzdvihování líbivých prvků dané kultury a jejich distribuci turistům. Příkladem takového 

chování je tzv. maorský turismus (maori tourism)66 na Novém Zélandu, kde jsou pořádány turistům 

přístupné (a placené) „autentické“ slavnosti, jako hostiny hangi v tradičních kostýmech či tance 

57 Spenceley, A., Responsible Tourism: Critical Issues for Conservation and Development, Routledge, 2010, ISBN: 
978-1849710701

58 Boluk, K., In Consideration of a New Approach to Tourism: A critical review of fair trade tourism, The Journal of 
Tourism and Peace Research 1(3), str. 27-37, 2011

59 Wearing, S., Wearing, M., McDonald, M., Slow´n Down the Town to Let Nature Grow: Ecoutourism, Social Justice 
and Sustainability, Aspects of Tourism, str. 36-52, 2012, ISBN: 978-1-84541-284-4

60 Bryman, A., The Disneyzation of Society, The Sociological Rewiew, 1999, USA, MA 02148
61 Ritzer, G., The McDonaldisation of Society, Pine Forge Press, 2000, ISBN: 0761986286
62 Robinson M. B. The Mouse who would rule the World!, State Univestity of New York, 2003, ISSN: 1070-8286
63 Conran, M., They really love me! Intimacy in Volunteer Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, str.. 

1454–1473, 2011
64 Conran, M., They really love me! Intimacy in Volunteer Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, str. 

1454-1473, 2011
65 McIntosh, A. Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand, Tourist Management, Volume 25, (1), str. 1–

15, 2004
66 Zygadlo, K., F., McIntosh, A., Matunga, P., H., Fairweather, J., P., Simmons, D., Maori tourism: Concepts, 

Characteristics and Definition, Tourism Recreation Research and Education Centre (TRREC), Report No.36, 2003,
ISSN: 1175-5385
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haka. Tato činnost je přímo  podporována vládou a oficiálně slouží rozvoji a udržitelnosti maorské 

kultury, o její „opravdovosti“ se však v tomto případě dá pochybovat. Hodnocení autenticity 

individuálních zážitků v jiných kulturách je nicméně záležitost ošemetná a není cílem této práce.

Pojetí alternativního turismu je tedy velmi různorodé a nelze vytyčit jeho přesné hranice. 

Velmi obecnou, ale zároveň univerzální a souhrnnou definici nabízí ve své diplomové práci 

Alternativní formy cestování a měkký turismus Pavel Ehrlich v podobě tří základních principů:

1. Princip ekonomické odpovědnosti.

2. Princip sociální odpovědnosti.

3. Princip environmentální odpovědnosti.67

Tyto tři body, spolu se samotným vymezením se proti turismu tvrdému jsou, dle mého 

názoru, základními charakteristikami alternativního turismu a další vlastnosti lze formulovat až v 

jeho podskupinách.

3.4. Morální ekonomika a ekonomika sdílení

Pojem morální ekonomika (moral economy) poprvé použil britský levicový historik a 

spisovatel E. P. Thompson68 v souvislosti s protesty zemědělců koncem osmnáctého století, kteří 

tvrdili, že „spravedlivá cena“ (fair price) je důležitější, než uzákoněná forma volného trhu. 

Populární mezi antropology se termín stal po vydání studie J.C. Scotta v roce 197669 a byl aplikován

v různých významech na různá témata. Andrew Sayer (2004) tvrdí, že „Veškeré ekonomické aktivity

jsou ovlivněny a členěny morálními dispozicemi účastníků a obecnými normami...a naopak tyto 

normy mohou být kompromitovány a anulovány vnějšími ekonomickými tlaky.“70 V tomto smyslu 

jsou všechny ekonomické aktivity morálními, ovšem, jak Sayer dodává, co se dá považovat za 

morální chování, je sporné. 

Z. Bauman v knize Liquid love (2003) staví morální ekonomiku proti komodifikující tržní 

ekonomice a konzumnímu postoji, který kapitalizuje veškeré stránky osobního i společenského 

67 Ehrlich, P., Alternativní formy cestování a měkký turismus, diplomová práce, MUNI, Brno, 2007, str. 28
68 Thompson, E., P., The Moral Economy of the English Crowd in the eighteenth century, Oxford Journals, Vol. 50, 

Issue 1, str. 76-136, 1971
69 Scott, J.C., The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale Universtiy Press,

1977, ISBN: 978-0300021905
70 Sayer, A., Moral Economy, Lancaster University, Department of Sociology, 2004
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života, a modernímu pojetí mezilidských vztahů, které jsou dle něj staly nezaujatými, volnými a 

pomíjivými. Morální ekonomiku definuje jako „Komunita, sousedství, kruh přátel, partneři v životě

a partneři pro život; svět, kde je přítomna solidarita, soucit, sdílení, vzájemná pomoc a vzájemné 

sympatie...Svět, ve kterém jeho obyvatelé nejsou konkurenti, ani objekty potřeby, nebo konzumu, 

nýbrž společníci (pomáhající i pomoc přijímající), v pokračující, nikdy nekončící společné snaze o 

budování sdíleného života, a jeho naplňování.“71

Morální ekonomiku pro potřeby této studie můžeme zjednodušeně chápat, jako ekonomiku 

založenou na spravedlnosti, férovosti, kooperaci, a na sdílení prostředků i služeb, nikoliv na 

penězích. Zpravidla je udržitelná pouze v úzké, málo početné komunitě, která funguje na bázi 

vzájemnosti. Tato vzájemná pomoc je oboustranně výhodná a komunita a provázanost mezilidských

vztahů plní úlohu sociální kontroly, především před tzv. free rider problem, volně přeložitelným, 

jako problém příživníků. Free riders jsou v našem kontextu jednotlivci benefitující z okolí, aniž by 

vynaložili svou část úsilí a udržovali tak vzájemně výhodnou morálně ekonomickou směnu.

Pojem morální turismus (moral tourism) charakerizuje Butcher72 jako směr turismu, který je 

obecně více empatický k vlivům na místní prostředí a ekonomiku a snaží se o minimální dopad 

turismu na danou lokaci. „Morální turisté“ dle něj považují svou mobilitu, životní styl a míru 

konzumu za projev názoru (světového i politického) a zkušenost s individuálním cestováním 

považují za osobně naplňující. Shoda s charakteristikami alternativního turismu je zde zřejmá.

Ekonomika sdílení73 (sharing economy) je pojem zahrnující širokou škálu projektů, 

umožňujících sdílení (půjčování, darování, pronajímání, výměnu) movitých i nemovitých věcí, či 

nabízení služeb, výměnou za jinou službu, komoditu atd. Tento fenomén funguje na principu 

barterové směny74 a ve směně nefigurují peníze, pouze vzájemné benefity. Dá se tedy označit za 

paralelu výše zmíněného pojmu morální ekonomiky, neboť funguje na principu vzájemné výpomoci

a sdílení služeb i předmětů, což odpovídá etickým principům morální ekonomiky.

3.5. Role moderních technologií a sociálních sítí v alternativním 
turismu

Početně nevelká a úzce spjatá komunita je ideálním prostředím pro dlouhodobě udržitelnou 

71 Bauman, Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity, 2003, ISBN: 978-0745624891
72 Butcher, J., The Moralisation of Tourism: Sun, Sand... and Saving the World? (Contemporary Geographies of 

Leisure, Tourism and Mobility), Routledge, 2003, ISBN: 978-0415296557 
73 Botsman, R., Rogers, R., What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperBusiness, 2010, 

ISBN: 978-0061963544
74 Barterová směna je obchodní transakce provedená bez použití peněz, tedy výměnou zboží za jiné zboží či službu.

27



formu směny na základě morální ekonomiky a ekonomiky sdílení. V době před rozvojem 

internetové komunikace byla zpravidla omezena na malou lokalitu (sousedství). Rozmach 

sociálních sítí přináší nový rozměr mezilidských vztahů a brzy se stal platformou pro mnoho 

projektů na bázi morální ekonomiky. V posledních letech vznikají globální i lokální webové stránky

umožňující bezpeněžní směnu různých komodit. Typickou a velmi rozšířenou formou jsou on-line 

bazary oblečení či nábytku a domácích potřeb, tato škála však může být daleko širší. V českém 

prostředí je to např. nevyhazujto.cz75, web umožňující výměnu a sdílení čehokoliv, včetně služeb 

(typickou službou může být výuka cizího jazyka, hry na hudební nástroj, nebo i finanční a právní 

poradenství). Na stejném principu, ale s daleko výraznějším zaměřením na otázky enviromentální 

zodpovědnosti a recyklace funguje stránka rerere.cz76. U některých webových stránek může 

fungovat paralelně prodej použitých věcí spolu s bezpeněžní zónou, kde se nabízejí věci zadarmo, či

výměnou za jinou komoditu (tak funguje například komunitní server nyx.cz77). 

Velmi rozšířené jsou weby zaměřené na sdílení dopravních prostředků, například 

spolujizda.cz, či mezinárodní síť blablacar.org78. Pro stránky tohoto typu většinou neplatí výše 

zmíněný bezpeněžní systém, a poskytovatelé spolujízdy požadují příspěvek na pohonné hmoty. 

Princip ale v ideálním případě zůstává takový, aby byl obchod ekonomicky výhodný pro obě strany 

a zároveň byl šetrný k životnímu prostředí a snižoval tzv. ekologickou stopu79 právě sdílením 

dopravních prostředků.

Stránky typu couchsurfing.org, nebo bewelcome.org80 umožňují svým členům nabízet či 

vyhledávat krátkodobé ubytování zdarma na základě vzájemné důvěry a výpomoci a jsou tedy 

součástí fenoménu morální ekonomiky (roli sociální kontroly v tomto případě hraje internetová 

komunita, která je substitucí té lokální). Dají se zcela jistě zařadit i do konceptu alternativního 

turismu - vymezují proti tvrdému turismu, neboť stojí mimo turistický průmysl (jejich využíváním 

turisté neplní rekreační zařízení a zároveň zpravidla využívají individuální itinerář, namísto balíčků 

cestovních kanceláří), preferují bezprostřední ekonomickou výměnu s místními a rovněž zpravidla 

tíhnou k bližšímu seznámení se s lokálními obyvateli a navázání více či méně intimních vztahů. Na 

rozdíl od příkladu voluntursimu od M. Conran (viz výše), nelze tyto stránky kritizovat za 

ekonomickou nerovnováhu vztahu mezi hostem a hostitelem, neboť host za svůj pobyt nenabízí 

75 www.nevyhazujto.cz, 4.11.2014
76 www.rerere.cz, 4.11.2014
77 www.nyx.cz, 4.11.2014
78 www.blablacar.org, 4.11.2014
79 Ekologická stopa je vliv, který má jedinec, případně společnost či aktivita na životní prostředí, například objem 

přírodních zdrojů, které využívá a objem škodlivých látek, které produkuje. 
(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/environmental-footprint, 1.12.2014)

80 be.welcome.org, 23.12.2014
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svou práci, energii, ani peníze. 

Fenomén digitálně vytvořených vztahů na základě ekonomiky sdílení, přenesených do 

reality uskutečněným setkáním a společně stráveným časem jejich participantů získal název online-

to-offline hospitality.81 Část odehrávající se online zahrnuje internetovou komunikaci, jejíž součástí 

je i zhodnocení vzájemných sympatií, na základě dostupných informací o druhé straně, část offline 

je pak samotné setkání a reálná interakce.

Moderní technologie a sociální sítě v alternativním turismu představují poměrně novou, ale 

hojně diskutovanou otázku, neboť v současnosti hrají svou neodmyslitelnou roli jak v turismu, tak v

každodenním životě velké části světové populace. 

Z. Bauman82 vidí sociální sítě spíše negativně, považuje je za „digitalizaci“ vztahů, při které 

naše reálné vztahy více a více přijímají podobu těch digitálních – přebíháme ze vztahu do vztahu, 

vytváříme kontakty namísto hlubšího spojení, více komentujeme než konáme. V jeho vizi sociální 

sítě a celková tekutost a prchavost moderního pojetí vztahů podkopávají princip morální ekonomiky

a tvoří vztahy plytké, povrchní.

Pohled z druhé strany může naopak tvrdit, že právě rozvoj nových komunikačních 

technologií je kruciálním bodem v rozšiřování a prohlubování morálních principů, jako je právě 

ekonomika sdílení.83 Nejedná se pouze o sociální sítě, ačkoliv jejich výhody jsou zřejmé – možnost 

neomezené komunikace s uživateli po celém světě, vytváření zájmových skupin a podskupin on-

line, možnost sdílení fotek a videí, sociální kontrola prezentována samotnými uživateli, s možností 

obrátit se na správce stránek v případě problémů s konkrétním uživatelem. V rámci ekonomiky 

sdílení se diskutuje rovněž o nejnovějších technologiích typu smart grids84 které poukazují na 

možnosti efektivnějšího využívání energií a šetření životního prostředí, nebo o možnosti použití 

čipových karet, které by umožnily kupříkladu odemčení vozu více osobami, které karty sdílí. 

Botsman a Rogers85 tvrdí, že kombinace sociálních sítí a nejnovějších technologií umožní sdílení 

komodit mezi neznámými lidmi v míře, ve které to nikdy předtím nebylo představitelné. Jejich 

posudek fenoménu ekonomiky sdílení tedy souhlasí s Baumanovým tvrzením, že kultura sociálních 

81 Picard, D., Buchberger, S., Couchsurfing Cosmopolitanisms; Can Tourism Make a Better World?, 2013, ISBN 978-
3-8376-2255-3

82 Bauman, Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity, 2003, ISBN: 978-0745624891
83 Botsman, R., Rogers, R., What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperBusiness, 2010, 

ISBN: 978-0061963544
84 Inteligentní rozvodná síť, ve které je každá jednotka elektrické sítě propojena digitálně a komunikuje s centrálním 

systémem, tato síť sleduje informace o jednotlivých fragmentech v reálném čase a umožňuje tak vyšší efektivitu 
distribuce elektrické energie

85 Botsman, R., Rogers, R., What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, HarperBusiness, 2010, 
ISBN: 978-0061963544
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sítí a digitalizace mezilidských vztahů ovlivňuje morální kvality jedince, ale zastávají diametrálně 

odlišný názor na směr tohoto ovlivnění a jeho výsledek. Dle nich nové technologie a sociální sítě 

jednoduše navazují na princip morální ekonomiky a tento princip vylepšují a rozšiřují. „Starý“ 

princip komunitního sdílení se dle nich pojí s digitální kulturou právě skrz jejich společné pozitivní 

atributy – otevřenost,  přístupnost, udržitelnost a především spolupráci. 
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4. Analýza couchsurfing.org

Současný diskurz označuje stránky typu couchsurfing.org jako hospitality exchange 

networks86 a krom zmíněných mezi ně můžeme zařadit například Hospitality Club87, nebo novější 

Be Welcome.88 Další sociální sítě tohoto typu se mohou lišit, kupříkladu zaměřením na užší cílovou 

skupinu uživatelů – Warm Showers89 je sociální síť zprostředkovávající ubytování pouze 

cykloturistům. 

Následující část textu se snaží o obsahovou analýzu sociální sítě couchsurfing.org, o 

podrobný popis jejího fungování a zohledňuje rovněž názory jejích členů na teoretické i praktické 

otázky, které se jí týkají. 

4.1. Úvod do problematiky CS

Stránku couchsurfing.org vytvořil roku 2003 webový designer Casey Fenton a během 

několika let se stala nejrozsáhlejším internetovým projektem svého typu, s více než devíti miliony 

uživatelů, žijících v přibližně 120 000 městech, údajně ve všech zemích světa90 . Poslední informaci

lze snadno považovat za nadhodnocenou, ale po bližším průzkumu seznamu profilů a nabídky 

ubytování se mi podařilo najít profily uživatelů ve 194 ze 196 v současnosti uznaných států.91 Dvě 

výjimky tvoří Kiribati a Tuvalu, rovněž je nutné dodat, že Severní Korea nedisponuje jediným 

aktivním profilem, pouze několika „mrtvými dušemi“ a několika evidentními cizinci, 

proklamujícími žití v tomto státě (dá se předpokládat, že vzhledem k současné politické situaci 

Severní Koreu pravděpodobně pouze navštívili, ale z neznámých důvodů si ji ponechali jako svou 

domácí lokaci na profilu).

I tak je výsledek mého hledání přinejmenším pozoruhodný, neboť aktivní uživatele CS lze 

najít v místech, jako je Papua Nová Guinea, Somálsko, Barma, Vatikán, Sv. Tomáš a Princův ostrov 

a podobně. Můžeme s jistotou říci, že se jedná o skutečně celosvětový fenomén. 

86 Moltz J. G., Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism; The case of 
Couchsurfing.org, Annals of Tourism Research,  2013

87 hospitalityclub.org, 10.10.2014
88 bewelcome.org, 10.10.2014
89 cs.warmshowers.org, 10.10.2014

90   couchsurfing.org, 12.10.2014 (https://www.couchsurfing.org/n/about)
91 http://www.infoplease.com/countries.html, 12.10.2014
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4.2. Idea

Co je tedy jeho principem? Základní myšlenka sociální sítě CS je vepsána v záhlaví webu; 

„Představujeme si svět, který dělá lepším cestování, a cestování, které dělá lepším propojení. 

Členové couchsurfing.org sdílejí své životy s lidmi na potkání, čímž podporují kulturní výměnu a 

oboustranný respekt.“92 Pod heslem „hodnoty“ (Values) najdeme definici; „Představujeme si svět, 

kde každý může objevovat a vytvářet smyslupné vazby s lidmi a místy, se kterými se setká. Budování

těchto smysluplných vazeb napříč kulturami nám umožňuje vnímat rozdílnost se zájmem, respektem 

a oceněním. Uznání rozdílnosti šíří toleranci a vytváří globální komunitu.“93 Dále je zde uvedena 

pětice zásad, které by měl člen komunity dodržovat; sdílet svůj život (Share your life), vytvářet 

vztahy (Create connections), být laskavý (Offer kindness), být zvídavý (Stay curious) a opouštět 

místa v lepším stavu, než je našel (Leave it better than you found it). Každý z bodů je uživateli blíže

vysvětlen a v textu najdeme vyjádření typu „jsme tu, abychom dělali svět lepším“, nebo „vztahy nás

dělají šťastnějšími“.

Z výše uvedeného textu jasně vyplývá, že idea stránek CS má významně přesahovat rámec 

pouhé nabídky ubytování, i rámec ekonomiky sdílení. Jejím cílem je vytvářet mezilidské vztahy, 

podporovat kulturní výměnu, a vytvářet komunitu. 

Pascal94

„Moje motto je philoxenia, tedy radostná pohostinnost. Je to dar. Jsem součástí filozofie 

couchsurfingu a couchsurfing je součástí mé životní filozofie.“

Wojtek95

„Členem CS jsem od roku 2008 a hostil jsem/byl jsem ubytován asi čtyřicetkrát. Je to skvělý

způsob, jak cestování (surfng), tak žití (hosting). Určitě jedna z těch věcí, které mohou učinit svět 

lepším místem – lidé se stávají méně úzkoprsí, více otevření a získávají rozhled.“

92 We envision a world made better by travel and travel made richer by connection. Couchsurfers share their lives 
with the people they encounter, fostering cultural exchange and mutual respect., 
https://www.couchsurfing.org/n/about, 10.10.22014

93 We envision a better world, where everyone can explore and create meaningful connections with the people and 
places they encounter. Building meaningful connections across cultures enables us to respond to diversity with 
curiosity, appreciation and respect. The appreciation of diverity spreads tolerance and creates a global community.,
https://www.couchsurfing.org/n/values 10.10.2014

94 Viz Příloha č.1, Dotazník č.10
95 Viz Příloha č.1, Dotazník č.13
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Esteban96

„Myslím, že CS je skvělý nápad, povzbuzuje lidi cestovat „opravdově“. Jen málokdy 

narazíte na někoho otravného, nebo někoho s negativním přístupem k věci a podobně, všichni 

couchsurfeři jsou opravdu přátelští a rádi se seznamují a sdílejí své dojmy a zážitky.“

Connor97

„Couchsurfing znám teprve od července roku 2014, hostil jsem asi sedmkrát a byl jsem 

ubytován třikrát. Rozhodně se tedy nemůžu považovat za pofesionála..., CS si zatím opravdu 

užívám. Potkal jsem velkou spoustu dobrých lidí s podobnými cíly a stejně smýšlejících o světě. 

Obzvláště se mi líbí referenční systém, díky kterému můžete odhadnout, jaký ten člověk doopravdy 

bude předtím, než se s ním setkáte.“

Proklamovaná smysluplnost těchto vztahů je samozřejmě tématem k hlubší diskuzi, jak už 

bylo zmíněno v souvislosti s volunturismem a morální ekonomikou. V případě couchsurfingu ale 

můžeme upustit od kritizování ekonomické nerovnovány mezi turistou a lokálním obyvatelem dané 

destinace, a z ní vycházejícího morálního dilema. Samozřejmě ekonomická situace členů CS není 

vždy vyrovnaná, ale na rozdíl od dobrovolné práce na farmách, couchsurfing funguje recipročně a 

počítá s pozitivním zážitkem na obou stranách, bez snahy podporovat druhou stranu svou prací, 

finančně ani jinak materiálně (čímž nevzniká morální „dluh“). Existuje mnoho případů, kdy uživatel

CS nikdy sám aktivně necestoval, ale pouze nabízel ubytování turistům, bez záměru využít tuto 

výhodu sám. 

Mounir98

„Je pro mě velmi těžké z Maroka někam vycestovat. Jediné země, kam bych mohl bez víz, 

jsou ty africké. Navíc se musím starat o babičku a udržovat dům, takže většinou pracuji sedm dní v 

týdnu. Nikdy jsem nebyl za hranicemi své země. Když mám doma cizince z Evropy nebo Ameriky, 

dělá mi to radost, zažívám tu zkušenost z cest „z druhé strany“ tím, že si s mými hosty povídám a 

trávím s nimi čas. Někdy si kvůli nim beru i dovolenou, kterou si nemůžu dovolit moc často.“

96 Viz Příloha č.1, Dotazník č.4
97 Viz Příloha č.1, Dotazník č.1
98 Viz Příloha č.3, Rozhovor č.1.
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Pro obyvatele méně ekonomicky rozvinutých zemí, nebo zemí s komplikovanou politickou 

situací může být kontakt s cizinci žádoucím zážitkem, který jim CS může zprostředkovat bez 

nutnosti, aby oni sami opustili svou zem. I tak může ale ubytování cizinců komplikovat zákon.

Lone99

„Rád bych někoho ubytoval u sebe (Yangon, Barma), ale místní nemohou ubytovávat 

cizince, pokud nemají licenci na hostel, takový je zákon. Jsem ale s turisty rád v kontaktu a rád 

používám angličtinu, proto mám profil na CS a setkávám se s nimi alespoň ve městě a radím jim, co

a jak. Většina z nich je v Barmě poprvé. Sám cestuji a mám dostatečně dobrou angličtinu a tak 

trochu šílený smysl pro humor, takže jsem v Yangonu mezi couchsurfery slavný jako hlavní 

průvodce, baví mě to.“

Mounir100

„Moji první couchsurfeři byly dvě dívky z Evropy. V Maroku musíte nahlásit na úřadě, 

pokud máte doma na návštěvě cizince, tak jsem tam šel a koukali se na mě podezřívavě, proč mám 

doma dvě Evropanky. Musel jsem jednu nahlásit, jako svou snoubenku, a druhou, jako její 

sestřenici, abych dostal povolení.“

Smysluplnost vztahů vytvořených prostřednictvím CS bývá také zpochybňována kvůli jejich

krátkodobosti a z ní pro mnohé plynoucí plytkosti. 

Jan101

„Couchsurfing používám a ta myšlenka se mi líbí, ale nechápu lidi, kteří tím žijí non stop. 

Kteří neustále cestují, nebo hostí jiné cestovatele, seznamují se pomocí CS, chodí na srazy a přitom 

se jejich vztahy nikdy nedostanou za úroveň společenské konverzace. Vypráví jen o tom, koho 

zrovna potkali a odkud byl a za týden už ani  neví, jak se ten člověk jmenuje. Vytváříte kontakty, ne 

vztahy. Když se dlouho pohybujete mezi couchsurfery a backpackery, začne vám připadat, že 

posloucháte pořád ty stejné historky dokola. Takže ano, CS mám rád a připadá mi jako užitečný 

99 Viz Příloha č.3, Rozhovor č.2.
100 Viz Příloha č.3, Rozhovor č.1.
101 Viz Příloha č.2, Rozhovor č.2

34



projekt, ale rozhodně to není můj životní styl.“

Nebudu se pouštět do úvah o smysluplnosti či plytkosti jakéhokoliv mezilidského vztahu, 

neboť je to věc veskrze subjektivní. Domněnku, že samotná stránka CS preferuje v otázce svých 

členů kvantitu před kvalitou, se ale v rozhovorech s respondenty objevila několikrát. 

Joris102

„Mám rád couchsurfing jako organizaci, ale přitahuje to moc lidí. Kvantita vítězí nad 

kvalitou.“

Jiný respondent tvrdí, že CS je zbytečná glorifikace jednoduchého principu, a že tato 

sociální síť byla od začátku vedena ke generování profitu. 

Mihai103

„Vždycky jsem k sobě bral neznámé lidi, i předtím, než jsem slyšel o této organizované 

pohostinnosti. Je pravdou, že ta síť má určité výhody, například, že vždycky dopředu víte, koho 

můžete očekávat a kdy. Rovněž je to pohodlnější pro cestovatele, neboť mají jistotu, že najdou 

střechu nad hlavou. Nicméně, já jsem nikdy neodmítl žádného příchozího a ubytovávám i lidi, kteří 

nemají CS profil. Myslím, že couchsurfing má až příliš mnoho pravidel a jeho vize je omezená. 

Nesouhlasím s jeho filozofií a věděl jsem od začátku, že je určen především k vydělávání peněz 

svému zakladateli, který je lhář a marketingový podvodník a měl zrovna štěstí. On pouze využil 

myšlenky a nápady jiných lidí a webových stránek, které propojil na obyčejném lidském principu 

pohostinnosti a dělal, jako by objevil Ameriku.“

V této části rozhovoru respondent poukazuje na změnu v legálním statusu organizace 

couchsurfing, které se detailně věnuji v následující kapitole. 

4.3. Transformace CS z neziskové organizace do benefitní organizace

Jedno z veřejně diskutovaných morálních dilema stránky CS je přechod z neziskové 

102 Viz Příloha č.1, Dotazník č.6
103 Viz Příloha č.1, Dotazník č.9
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organizace (non-profit corporation) do tzv. benefitní organizace (benefit corporation, B-Corp). Tato

proměna se odehrála v roce 2011. Couchsurfing.org od začátku fungoval jako neoficiální nezisková 

organizace a usiloval o status 501c3.104 V roce 2011 ztratil nárok na zmíněný status a namísto něj se 

transformoval do benefitní organizace. Tento poměrně nový program je převážně využíván 

společnostmi a firmami, které proklamují pro-sociální či pro-enviromentální činnost. Organizace 

fungující pod tímto statusem jsou kontrolovány třetí stranou, velmi podobnou úřadům, které v USA 

udělují statusy typu „fair trade“ nebo „organic“ a jsou tím pádem považovány za společensky či 

ekologicky prospěšné, na rozdíl od společností orientovaných na zisk.105 

CS od svého začátku proklamoval, že jeho ideou je „tvořit lepší svět“ a nikoliv otázka 

finančního profitu. Po změně legálního statusu organizace však bylo vybráno přibližně 7,6 milionu 

dolarů od malé skupiny externích investorů. Tento akt se setkal s vlnou nevole mezi členy CS a vedl

k dlouhotrvajícím diskuzím vedeným jak osobně, tak v diskuzních fórech CS i jiných. Největší z 

těchto diskuzních fór má v současnosti téměř pět tisíc členů a vypsalo několik petic, poslední na 

podzim roku 2012.

Co souhrnně vadí všem protestujícím členům CS je komercializace této organizace a odklon

od původních ideálů, což mnoho jejích členů považuje za definitivní konec původního konceptu. V 

diskuzích skupiny We are upset that CS has become a for-profit corporation106 můžeme najít 

příspěvky typu „CS is dead“107, nebo „They killed CS.org108“. Z mých respondentů se k této 

problematice většina vyjádřila s despektem, případně neutrálně.

Velká část diskutujících v rámci protestních skupin uvedla, že změna legálního statusu CS je

pro ně důvodem k ukončení činnosti na této sociální síti a využívání jiných podobných stránek, 

které během poslední doby vznikly. Tento postoj se vyskytl i mezi mými respondenty, a to ve třech 

případech. Za povšimnutí ovšem stojí fakt, že navzdory tomuto názoru se mnou dva z těchto tří 

respondentů prostřednictvím CS stále komunikují. Můžeme tedy předpokládat, že ho stále aktivně 

používají.

Anna109

„Byla jsem aktivní členkou CS od roku 2004, tedy prakticky od začátku. Tři roky jsem 

104 Status 501c3 je součástí tzv. US Internal Revenue Code, což je statutární skupina neziskových organizací, 
využívající daňové úlevy v USA. Více informací je zde: http://www.501c3.org/

105 Moltz J. G., Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism; The case of 
Couchsurfing.org, Annals of Tourism Research,  2013

106 „Jsme nešťastní, že se CS stalo benefitní organizací“, https://www.couchsurfing.com/groups/45507, 3.12.2014
107 „Couchsurfing je mrtvý“
108 „Zabili couchsurfing.org“
109 Viz Příloha č.2, Rozhovor č.1
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působila jako ambasádorka mého rodného města a aktivně jsem se podílela na organizaci a rozvoji 

CS komunity. Připadalo mi to jako skvělý nápad. V průběhu let se ale celý koncept nenápadně 

změnil, podle mě přibylo moc nových členů. Už to dávno není o vzájemné výpomoci, lidé rozesílají 

hromadně žádosti o ubytování, aniž by se vůbec zajímali o toho, kdo je bude hostit. Většina jen 

hledá levné ubytování. Přeměna v B-Corp pro mě byla poslední kapkou a přestala jsem stránku CS 

navštěvovat. Budoucnost vidím v Bewelcome.org, je to nová stránka založená na stejné principu 

původnímiprůkopníky CS. Komunita je menší a rodinnější a nesnaží se vydělávat peníze na svých 

členech.“

Ronny110

„CS byl skvělý koncept, proto jsem se přidal. Souhlasím s tím, že přerod do B-Corp tuto 

stránku naprosto zruinoval (ačkoliv to s ní šlo už dlouho z kopce, neboť kvůli velkému počtu nových

členů začala být dost mainstreamová). Já osobně jsem zanedlouho přešel k jiné podobné komunitě, 

která je menší.“

Luzian111

„Komercializace tak nádherné myšlenky je smutná věc. Pro mě je to smutný konec skvělého 

nápadu, neboť v tomto komerčním duchu to prostě nemůže fungovat. Jak můžeme vidět na 

současných změnách stránek, už to není o komunitě a hodnotách CS, ale o čirém monetarismu. 

Vzhledem k současnému úpadku stránek pochybuji, že budu ještě dlouho členem. Myslím, že

jádro CS se přesune na jiné stránky (jako Bewelcome.org).“

Je zřejmé, že vznik benefitní organizace je brán členy CS jako vážný problém a možný 

konec této sociální sítě. Mezi mými respondenty převládal neutrální názor, někteří z nich se k této 

otázce vůbec nevyjádřili, někteří o změně legálního statusu nevěděli. Pouze jedna reakce byla 

kladná:

David112

„Souhlasím s ideály CS. Transformace do benefitní organizace byla nutným krokem k 

udržení legálního statusu organizace v rámci zákonů USA.“

110 Viz Příloha č.1, Dotazník č.11
111 Viz Příloha č.1, Dotazník č.8
112 Viz Příloha č.1, Dotazník č.2
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Vyjádření se k problematice CS jako benefitní organizace můžeme najít i v rámci blogů 

jejích členů, či bývalých členů. Spisovatel a aktivista Nithin Coca na svém blogu vyjádřil 

domněnku, že mnoho členů CS již úplně přestalo využívat služeb stránek a jejich profily jsou 

opuštěné. Toto tvrzení podložil vlastní zkušeností, když po přestěhování do San Franciska v 

Californii (jedné z nejžádanějších destinací na světě) změnil svůj status na Přijímá hosty (Accepting

guests), viz Struktura stránky. Nithin má údajně přes 180 pozitivních referencí a 42 voucherů, což z 

něj automaticky činí velmi atraktivního hostitele. Dle jeho zkušeností z předchozích let se mu mělo 

ozvat několik desítek zájemců o ubytování během každého dne, k ničemu takovému ale nedošlo. 

Teprve po týdnu dostal první žádost, která byla navíc poslána z nepříliš důvěryhodného profilu. 

Tuto skutečnost považuje Nithin za definitivní úpadek CS.113

Mé osobní zkušenosti se s názorem na tomto blogu shodují. Praha je rovněž velmi populární

destinací a za poslední dva roky klesl průměrný počet žádostí o ubytování na mém profilu z 

několika desítek týdně na pouze 2-4.

Blog s názvem Our Mechanical Brain se rovněž vyjádřil o úpadku sítě CS. Namísto ztráty 

členů však zdůraznil ztrátu zaměstnanců organizace, která měla přesáhnout 40%. Propouštění dává 

za vinu krachu organizace z důvodu rozpadu komunity po změně legálního statusu.114

Je tedy možné, že aktivita sociální sítě CS bude postupem času stále více upadat a její 

členové se budou přesouvat na jiné podobné stránky. 

4.4. Struktura stránky

4.4.1. Profily

Stejně jako mnohé sociální sítě, couchsurfing.org funguje na bázi profilů, kde uživatel 

vyplní své biografické údaje a nahraje fotografie. Informace vyžadované pro založení profilu se dají

považovat za velmi osobní. Na prvních místech figurují základní věci, jako je jméno, věk a místo 

bydliště, a rovněž seznam jazyků, které majitel profilu ovládá, což je stěžejní pro další komunikaci s

ostatními uživateli. Ačkoliv lingua franca této sociální sítě je angličtina, není neobvyklé setkat se s 

uživateli, kteří ji neovládají. Další požadované informace obsahují například otázku životní 

filozofie, typ lidí, jejichž přítomnost uživatel vyhledává, preference v oblasti hudby, knih a filmu 

113 http://www.nithincoca.com/2014/04/06/profit-couchsurfing-failed/, 1.12.2014
114 http://mechanicalbrain.wordpress.com/2013/03/04/couchsurfing-a-sad-end-to-a-great-idea/, 1.12.2014, 

http://mechanicalbrain.wordpress.com/2013/10/11/more-bad-news-at-couchsurfing/, 1.12.2014

38



stejně jako dosavadní zkušenosti s CS a rovněž podmínky, ve kterých můžete či nemůžete hostit 

případné zájemce – jedná se např. o počet hostů, které můžete najednou ubytovat, jaké pohlaví 

preferujete, zda se ve vašem bytě smí kouřit, kde a na čem budou případní hosté spát, zda máte 

domácí zvířata atd. 

Poskytnutí těchto informací je dobrovolné, ale podstatná část uživatelů preferuje kontakt s 

uživateli, jejichž profily jsou detailně vyplněné, obsahují fotografie a jsou pozitivně hodnocené 

ostatními (viz níže).

Germann Moltz115 ve svém článku vyjadřuje údiv nad nekritickým přijímáním podmínek 

omezujících soukromí ve srovnání s vlnou protestů, které nastaly po transformaci CS do B-Corp 

(viz výše), nicméně dle mého názoru je tato míra transparentnosti osobních informací nutná, pokud 

přihlédneme k faktu, že idea projektu je sdílení životního prostoru s neznámými lidmi (byť 

krátkodobé).

Někteří uživatelé zdůrazňují, že odmítají komunikovat s uživateli s nedostačujícím 

množstvím informací v profilu, s uživateli bez fotografií, či s profily bez pozitivních komentářů. 

Mnoho uživatelů má rovněž ve svém profilu zakomponované heslo, které pak vyžadují zopakované 

v žádosti o ubytování a v opačném případě odmítají komunikovat. Tímto se brání proti uživatelům 

hromadně rozesílajícím žádosti bez předchozího "seznámení se" s cílovým profilem. 

Stránka obsahuje mnoho dlouhodobě neaktivních profilů, tedy tzv. mrtvých duší. Míru 

aktivity daného profilu lze snadno poznat podle počtu přátel a referencí, podle množství informací 

na profilu uveřejněných a především podle času posledního přihlášení, který se automaticky 

zobrazuje.

Aktuální možnosti uživatele v oblasti poskytování ubytování jsou rovněž zobrazeny v 

profilu, jedná se o pět základních statusů. Přijímá hosty (Accepting guests) značí možnost a ochotu 

poskytnout ubytování, Možná přijímá hosty (Maybe accepting guests) dává prostor další diskuzi, 

nebo např. umožňuje ubytování jen za velmi specifických podmínek, Nepřijímá hosty (Not 

accepting guests) znamená, že uživatel z nějakého důvodu poskytnout ubytování nemůže, tj. i proto,

že je momentálně sám na cestách, a Chce se sejít (Wants to meet up) značí, že dotyčný nepřijímá 

hosty, ale je ochoten se sejít a případně se seznámit či instruovat hosta o dané lokalitě. 

4.4.2. Systém kontroly důvěryhodnosti uživatelů

Přátelé (Friends)

115 Moltz J. G., Social Networking Technologies and the Moral Economy of Alternative Tourism: The case of 
Couchsurfing.org, Annals of Tourism Research 10, str. 210–230, 2013
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Na stránce CS fungují dva systémy propojení uživatelů, prvním z nich je systém přátel, kde 

je možné jiného uživatele v několikastupňovém hodnocení označit za svého CS přítele (CS friend), 

známého (friend), kamaráda (good friend), blízkého přítele (close friend), či nejlepšího přítele (best 

friend). Dále můžete vlastními slovy popsat váš vztah, za jakých podmínek a kdy jste se seznámili, 

a rovněž vyslovit stupeň důvěry v danou osobu. Opět jsou vyžadovány relativně podrobné 

informace, jako například zda jste se setkali s uživatelem osobně, v jakém to bylo měsíci a jakého 

roku. Stupeň důvěry se pak hodnotí na stupnici od "vůbec mu nevěřím“ (do not trust him at all) po 

"svěřil bych mu svůj život“ (I would trust this person with my life). Za každého uživatele přidaného 

do přátel se v  daném profilu zobrazí medailonek s informacemi o vašem vztahu, který je viditelný 

pro ostatní uživatele CS. 

Reference (References)

O napsání reference pro uživatele vás stránka požádá automaticky poté, co mezi vámi 

proběhl pozitivně hodnocený couchrequest116 a je tedy pravděpodobné, že vás daná osoba hostila, či

u vás byla ubytována. Reference dává na výběr tři možnosti způsobu kontaktu s danou osobou, 

Hosted (vy jste ubytovával jeho/ji), Surfed (byl jste ubytován u ni/něj), Travelled (cestovali jste 

společně). Dále je zde místo pro váš vlastní popis daného uživatele a času, který jste spolu strávili. 

Nakonec je zde výběr zhodnocení celkového dojmu, Positive (pozitivní), Neutral (neutrální) a 

Negative (negativní). Počet těchto referencí se zobrazuje na každém profilu a je stěžejní informací 

pro většinu uživatelů. Negativní reference je poměrně vzácným jevem a pro většinu uživatel je 

důvodem k serióznímu zvážení další komunikace s daným uživatelem. Přímým požadavkem na 

hodnocení chování uživatele buduje stránka systém reputace, který je základním pilířem 

bezpečnosti CS stránek. 

Voucher (Voucher)

Voucher je jedna z bezpečnostních funkcí (Safety Features), které CS poskytuje. 

Poskytnutím voucheru jinému uživateli se za něj de facto zaručujete, dáváte najevo, že jej 

považujete za osobu vysoce důvěryhodnou. Voucher může poskytnout pouze uživatel, který sám 

dostal tři a víc voucherů od ostatních. 

Verifikace (Verification)

Pro dosažení vyšší důvěryhodnosti je možné nechat si potvrdit adresu svého bydliště. Tento 

proces je spojen s finančním příspěvkem organizačnímu týmu CS, který činí 19 USD. Za tuto 

116 Couchrequest je žádost o ubytování, viz kapitola  3.Žádost o ubytování (str. 26)
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částku je na vaši adresu zaslán kód, který po zadání do systému změní status vašeho profilu na 

verifikovaný (Verified).

Toto jsou hlavní bezpečnostní systémy, které mají za úkol posílit důvěryhodnost uživatelů, 

eliminovat free ridery (viz Ekonomika sdílení), a ostatní osoby, které by měly v úmyslu zneužít 

principu pohostinnosti. Reputace a historie, kterou si uživatel na CS buduje, je nesmazatelná a 

klíčová pro vnímání jeho osoby očima ostatních členů. 

Krom eliminace osob využívající CS pro svůj osobní prospěch je tímto systémem chráněna 

rovněž bezpečnost ostatních členů. V jedenáctileté historii této sociální sítě se objevil jeden známý 

případ znásilnění turistky jejím hostitelem, v roce 2012 v Anglii.117 Na internetu lze nalézt velké 

množství rad pro ženy, jak zůstat v bezpečí během cestování a využívání stránek CS. 

K otázce sexuálních vztahů v rámci couchsurfingu se vyjádřil jeden respondent, pro něhož 

není intimní sblížení v této situaci ničím neobvyklým a pokud se odehrává se souhlasem obou stran,

nevnímá ho negativně.

Joris118

„Chlapi statisticky častěji ubytovávají dívky. Snaží se tak zvýšit svou šanci mít sex. Myslím, 

že to v zásadě není problém, pokud ty ženy nezastrašují a k  ničemu je nenutí. Například pokud je 

nenutí spát s nimi v  jedné posteli. Nemyslím si, že je špatné  mít sex s couchsurferem. Ostatně, jsme

všichni jenom lidi. Nemyslím si, že tím hlavním záměrem by měl být sex, ale ani si nemyslím, že by 

mělo být pravidlem žádný sex v rámci komunity nemít.“

Bezpečnostní opatření CS fungují až na vyjímky dobře, jak vyplývá z výpovědí mých 

respondentů. Všichni na dotaz, zda mají nějaké vysloveně negativní zkušenosti s využíváním CS 

odpověděli záporně, někteří zmínili drobné neshody a jeden respondent zmínil, že zná někoho, kdo 

negativní zkušenost má, nespecifikoval však jakou.

David119

„Hostil jsem asi stopadesátkrát..., žádnou vyloženě negativní zkušenost nemám. Jen pár 

117 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1205794/Rape-horror-tourist-used-couchsurfing-website-aimed-
travellers.html, 4.12.2014

118 Viz Příloha č.1, Dotazník č.6
119 Viz Příloha č.1, Dotazník č.2

41



případů, kdy se hosté opili a ztratili moje klíče, nebo rušili sousedy.“

Luzian120

„Nemám žádnou vyloženě negativní zkušenost, jen několik „ne úpně pozitivních“. Jedna 

couchsurferka, kterou jsem ubytoval bez předchozích referencí, šla večer, hned poté, co jsem jí dal 

klíče, na drink s kamarádkou a nevrátila se až do druhého dne. Měl jsem o ni strach, a dlouho jsem 

na ní čekal, přeci jen byla sama v cizím městě, několikrát jsem jí psal, jestli nepotřebuje pomoct. 

Ráno se mi ozvala s tím, že přespala u té kamarádky a že mi zapomněla dát vědět. Stále jsem se 

trochu bál, když jsem šel do práce, protože věděla, že jdu pryč a mohla se u mě v bytě snadno 

objevit s dalšími lidmi a vybílit to tu. Dokonce jsem dal některé svoje nejcennější věci do trezoru v 

ložnici, je hodně jednoduché ztratit důvěru Dobře, nakonec se nic nestalo, ale myslím, že to od ní 

bylo trochu nezdvořilé. 

Pak jsem ubytoval pár, ze kterého jsem cítil, že nemají nejmenší zájem o mou osobu, jen 

potřebovali najít nějaký levný hostel. 

Také jsem měl jednu trochu divnou zkušenost, kdy mě ubytoval jeden trochu starší muž, se 

kterým jsem si neměl naprosto co říct a jen jsem musel dodržovat nesmyslná pravidla, abych 

vyhověl jeho plánům. Odešel jsem po dni. 

Takže, žádná vyloženě negativní zkušenost, jen pár nepříliš pozitivních. Pořád dobré skóre 

vzhledem k desítkám stoprocentně pozitivních zkušeností.“

4.4.3. Žádost o ubytování

Systém žádosti o ubytování na CS se nazývá couchrequest. Po zadání cílové destinace 

stránka vygeneruje seznam potenciálních hostitelů dle kritérií zadaných v žádosti, a následně je 

seřadí dle aktivity uživatelů (frekvence připojení k síti, procento zodpovězených žádostí atd.), 

přičemž tzv. mrtvé duše jsou řazeny na konec. Žádost obsahuje datum předpokládaného příjezdu a 

odjezdu, způsob transportu, počet hostů, obecnou část zprávy a osobní část zprávy. Obecná část 

zprávy má obsahovat informace o vás, vašem místě původu, časovém harmonogramu a cestovním 

plánu. Tato část se odesláním prvního couchrequestu stane viditelná pro všechny členy CS v dané 

lokalitě, osobní část pak obsahuje vaši osobní zprávu konkrétnímu uživateli, důvod, proč se právě s 

ním chcete setkat, stejně, jako případné dotazy, které se mohou týkat jeho osoby, stejně, jako 

120 Viz Příloha č.1, Dotazník č.8
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podmínek, ve kterých daný uživatel hosty přijímá. Počet couchrequestů, které můžete odeslat, není 

nijak omezen. 

Uživatel, který přijme couchrequest má možnot tří různých reakcí; pozitivní (Positive), tedy 

souhlas s příjezdem daného uživatele, možná (Maybe), které nabízí prostor pro další diskuzi a 

dotazy, a negativní (Negative), což znamená nesouhlas s ubytováním hosta. Všechny možnosti 

obsahují místo pro osobní zprávu či vysvětlení.

4.4.4. Diskuze

Diskuzní fóra na CS tvoří několik hlavních souhrnných témar; lidé (People), místa (Places), 

nápady (Ideas), sport a aktivity (Activities and Sport), dobrodružství a cestopisy (Adventures and 

Travelogues), rozpočet a nízké náklady (Budget and Shoestring), organizace (Organisations), 

studenti (Students), politika a vlády (Politics and Government), večírky (Party Train), hudba a 

umění (Music and Art), další (Other) a několik fór zabývající se organizací a historií CS. Každý 

uživatel má právo vytvářet skupiny i do nich volně přispívat. 

4.4.5. Ostatní

Dále je na webové stránce CS k nalezení několik dalších hesel a  na ně se vážících odkazů. 

První z nich má název O nás (About us), kde jsou informace o vzniku této sociální sítě, o jejích 

hodnotách, idejích, o organizačním týmu CS, o možnostech zaměstnání v rámci organizace, a dále 

obsahuje odkazy na články o couchsurfing.org v anglicky píšících médiích a na blog CS, který 

informuje o novinkách a změnách v organizaci či funkcích stránky. 

Druhým heslem je Začínáme (Getting started), kde uživatel nalezne obecný tutorial k 

používání CS, tedy vytvoření profilu, žádání o ubytování, zanechávání referencí, a rovněž rady a 

doporučení, jak se vhodně chovat v pozici hosta i hostitele. Někdy jde o rady čistě praktické, někdy 

spíše ideologické, (např.: Respektujte odlišnosti. Pomozte učinit tento svět menším a přátelštějším. 

Různorodost lidí kolem světa je krásná věc, tak se na ní podělte pomocí respektu a uznání vůči 

těmto odlišnostem, ať už jsou kulturní, či jiné.121 Versus: Buďte čistí. Hostitelé, ukliďte si předtím, 

než dorazí vaši couchsurfeři. Hosté, zanechte místo lepší, než jste ho našli. Udržujte pořádek ve 

121 Respect differences. Help make the world smaller and friendlier. The diversity of people across the globe is a 
beautiful thing, so contribute by respecting and appreciating those differences, be they cultural or otherwise., 
couchsurfing.org/resource-center/, 8.12.2014
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svých věcech a vždy po sobě uklízejte.122). Pod stejným heslem najdeme i doporučení, jak používat 

mobilní verzi CS určenou pro chytré telefony.

Třetí heslo má název Bezpečnost (Safety) a shromažďuje obecné rady, jak dodržovat 

bezpečnost při používání couchsurfingu, dále specifická upozornění pro ženy, které cestují samy a 

praktické tipy, jak se vyhnout nepříjemným či nebezpečným situacím během používání sociální sítě 

CS. Rovněž zde najdeme podsekci Časté dotazy (FAQ, Frequently Asked Questions), tedy množství 

již zodpovězených otázek týkajících se bezpečnosti stránky, možností, jak zabezpečit data na svém 

profilu, i obecných otázek o fungování stránky. 

Pod heslem Komunita (Community) lze nalézt soubor hodnot, kterými se couchsurfing.org 

prezentuje a které pokládá za svou ideologii. Rovněž jsou zde uvedeny informace o fungování 

ambasádorů (Ambassador), tedy organizátorů lokálních skupin či akcí pod záštitou CS, dále sekce 

Příběhy (Stories), tedy osobní příběhy týkající se couchsurfingu a zážitků jeho uživatelů a místo pro

speciální poděkování několika uživatelům, kteří se významně podíleli na formování této sociální 

sítě.

Heslo Podpora (Support) obsahuje podmínky využívání CS, ke kterým se uživatel zavazuje 

při vytvoření profilu, dále smlouvu o nakládání s osobními údaji uživatelů, směrnice a etická 

doporučení praktického využívání CS a odkaz na možnost kontaktovat zástupce organizace CS s 

dotazem či požadavkem. 

V této kapitole jsem se snažila o shrnutí maximálního množství informací o sociální síti CS, 

o jejím praktickém fungování, vývoji i ideálech. 

122 Be neat. Hosts, tidy up your space before Couchsurfers arrive. Surfers, leave it better than you found it. Keep your 
things in order and always clean up after yourself., couchsurfing.org/resource-center/, 8.12.2014
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5. Je couchsurfing subkulturou?

5.1. Úvod do problematiky subkultury

Pro další bádání v oblasti potenciálního vzniku CS subkultury je nejprve nutné položit si 

otázku, co subkultura a případně globální subkultura vlastně je. Historie výzkumu subkultur se váže

především ke kulturálním studiím birminghamské školy, konkrétně Centre for Contemporary 

Cultural Studies (CCCS) v sedmdesátých a osmdesátých letech. Od 90. let je přístup CCCS více a 

více kritizován a následně se v anglosaském prostředí od užívání pojmu subkultura ustupuje.123124 

Vzhledem k současné fragmentizaci kultury se původní vymezení středoproudé (mainstreamové) 

kultury versus subkultury nedá již tak jasně rozlišit. Výsledkem je uvažování o post-subkulturách125 

či o rozdělení společnosti na kmeny a komunity založené na vkusu.126 Ze stejného prostředí vzešla i 

kritika pojmu subkultura jako takového, přičemž je označován za „romantizovanou abstrakci“127 či 

„používající se v mnoha významech a proto nejednoznačný“.128

V českém prostředí se výzkumu subkultur věnuje např. Jakub Smolík v knize Subkultury 

mládeže: uvedení do problematiky,129 dále pak např. H. Novotná, nebo J. Dvořák. V našem prostředí

je pojem subkultura stále silně vázán na pojetí undergroundové kultury v době socialismu a jen 

pomalu vznikají práce zkoumající otázku subkultury v post-socialistických zemích v době 

globalizace.

Diverzita pohledů na subkulturu je tedy značná, stejně, jako jejích definicí. Namátkou jsem 

vybrala několik těchto definicí:

1. Subkultura je podkategorií kultury, dle Jenkse (2005), ji lze chápat jako označení 

podkategorie, tedy analytický koncept. Dále ve své práci pak uvádí, že subkulturu můžeme rovněž 

chápat jako kontrakulturu, která se vyznačuje politickým názorem a většinou antagonismem s 

123 Kolářová M., Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha, 2011, ISBN: 978-80-7419-
060-5

124 MacDonald, R., Shildrick, T., In defence of subculture: Young people, leisure and social divisions, Journal of Youth 
studies, 9, str. 125-140, 2006

125 Muggleton, D, Inside Subculture, The postmodern meaniing of style, Oxford: Berg Publishers, 2000, ISBN: 
9781859733479

126 Bennet, A., Kahn-Harris, K., After subculture: Critical studies in contemporary youth culture, Palgrave Macmillan, 
2004, ISBN: 0333977114

127 Bennet, A., Consolidating the music scenes perspective, Poetics 32, str. 223-234, 2004
128 Jenks, C., Subculture: The Fragmentation of the Social, SAGE, 2004, ISBN: 978-0761953708
129 Smolík, J., Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky, Grada, 2010, ISBN: 978-80-247-2907-7

45



většinovými společenskými hodnotami.130

2. Dle Irwina (1997) se současné vnímání subkultury spíše blíží pojmu referenční skupina 

(reference group), nebo lépe sociální svět (social world), který není nutně spojen s konkrétní 

lokalitou, skupinou, či kolektivem. Zásadní je v tomto případě sdílená perspektiva (shared 

perspective), tedy souhrn mnoha segmentů názorů, vnímání a činnosti, a člověk může simultánně 

existovat ve více, než jedné subkultuře (sociálním světě). Pojem subkultura tak přirovnává blíže k 

životnímu stylu a jako jeho ekvivalent používá výraz scéna (scene)131, který se používá hojně i v 

českém prostředí, ačkoliv zde je více spojován s hudbou a hudební subkulturou.

3. Charakteristiku subkultur dle Williamse (2007) tvoří souhrn více znaků, především stylu 

oblékání, hudby, tance, či slangu, stejně, jako symbolických gest např. při pozdravu. Skrz tyto 

specifika se subkultura vymezuje vůči jiným kulturám i subkulturám a zároveň uvnitř subkultury 

jsou její členové schopni tyto specifika vnímat a přikládat jim symbolický význam.

Dále se dle této teorie subkultura vyznačuje rezistencí vůči okolnímu světu, např. vůči starší 

generaci, tedy rezistencí adolescentů vůči „světu dospělých“, proti kterému se snaží vyhranit. Další 

variantou je pak boj za sociální změnu, tedy rezistence vůči společnosti, nebo politické situaci. 

Nositelem takové subkultury pak může být konkrétní třída, pohlaví či rasa. V důsledku toho se pak 

subkultury setkávají s represí a cenzurou (zde Williams zmiňuje především socialistické země). 

Subkultura vytváří identitu právě vymezením se vůči střednímu proudu. V rámci subkultury 

vzniká vnitřní struktura a hierarchie jejích členů. 

Subkultura se formuje v lokálních skupinách, ale zároveň může být rozšířená globálně, 

pomocí např. distribuce hudby (punk, skinheads), je tedy souhrnem přímé a nepřímé komunikace 

lokálních skupin v širším geografickém měřítku, tedy subkulturou translokální, která tvoří určitý typ

„životního stylu“ rozšířeného v mnoha oblastech. Zde Williams zmiňuje výzkum subkultur, které 

neodpovídají klasickým geografickým měřítkům, tedy subkultury vznikající ve virtuálním prostoru. 

Tento prostor přináší, dle jeho teze, zcela nové možnosti, ať už vzniku subkultury pouze a jen v jeho

rámci (subkultura založená na určitém internetovém fenoménu či sociální síti), tak podpory 

subkultur vzniklých na jiném základu, pomocí nových možností komunikace a výměny 

informací.132

130 Jenks, C., Subculture: The Fragmentation of the Social, SAGE, 2004, ISBN: 978-0761953708
131 Irwin, J., Notes on the Status of the Concept Subculture, The Subculture Reader, London, New York, 1997, ISBN: 

0415127270
132 Williams P., Youth-Subcultural Studies: Sociological Traditions and Core Concepts, Sociology Compass 1/2 str. 

572-593, 2007
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5.2. Definování subkultury

Výše uvedené teze jsou pouze zlomkem skutečného množství definic subkultury a jak 

můžeme vidět, některé z nich se značně rozcházejí. To však neznamená, že by si protiřečily, pouze 

poukazují na flexibilitu pojmu subkultura v mnoha různých kontextech. Je zřejmé, že dle více 

současných teorií CS subkulturou je, například dle definice Irwina (viz výše). CS je komunita 

založená na sdílené perspektivě, zahrnuje mnoho segmentů názorů, vnímání a činnosti, které mají 

její členové společné, přičemž zároveň mohou paralelně participovat v dalších subkulturách, 

lokálních či globálních. Tato komunita (scéna) není vázaná na konkrétní lokalitu, skupinu či 

kolektiv a téměř perfektně tak zapadá do dané definice. 

Určitá vymezenost subkultury a její rezistence vůči většinové společnosti je v tomto případě 

věc sporná. Po bližším prozkoumání uživatelů CS můžeme vyloučit její vymezování proti starší 

generaci, neboť věk jejích uživatelů obvykle přesahuje období adolescence. Rovněž zde nejde o boj 

za sociální změnu z pohledu určité třídy, rasy, pohlaví, či náboženství, uživatelé CS jsou diverzní 

skupina. Pokud přihlédneme ke klasifikaci kultury podle Jenkse, je kultura podkategorie, tedy 

analytický koncept, zároveň ale i kontrakultura, vymezující se proti většinové volbě. Zde můžeme 

najít již zmíněné vymezení CS, jakožto prvku alternativního turismu, proti většinovému, masovému

tvrdému turismu. Ačkoliv zde chybí politický podtext, či Williamsem zmiňovaná represe, CS 

kontrakulturou částečně je, neboť se vymezuje proti většinové volbě.

Na druhou stranu, subkultura CS je natolik diverzní, že těžko můžeme hledat v jejím rámci 

společné znaky typu hudby, tance, slangu, či gest. Zdroj těchto společných znaků bývá právě 

hudební styl, na kterém je velká část subkultur založená, a s kterým jsou spojeny osobnosti 

interpretů, jejich názory, politická orientace, styl oblékání, jazyk a podobně, které se pak stávají 

vzorem a inspirací pro členy dané subkultury. Tento prvek však v CS zcela chybí. Sporný je i bod 

týkající se vnitřního uspořádání a hierarchie členů. Jistý systém hierarchie můžeme najít v 

referenčním hodnocení uživatelů, tedy ve vyšším, či nižším stupni jejich důvěryhodnosti. Dále 

existují v rámci stránek výše zmíněné funkce, jako admin (admin), ambasádor (ambassador), ale ti 

tvoří pouze malou skupinu v rámci velmi početné komunity. 

5.3. Couchsurfing jako subkultura

Můžeme tedy dojít k předpokladu, že CS skutečně má prvky subkultury, ačkoliv tento pojem
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je natolik široký, že s některými jeho definicemi se naopak neslučuje – zejména s těmi, které 

zahrnují politickou rezistenci, hudební a módní homogenitu skupiny, či třídní, genderový a rasový 

protest a snahu o sociální změnu. Zde je zřejmý kontrast napříkald se subkulturami vznikajícími ve 

státech se socialistickým režimem, tedy i v bývalém Československu. Tyto subkultury zpravidla 

jsou rezistentní vůči opresivní politické straně, vymezují se proti většinové společnosti, definují se 

rovněž způsobem oblékání (tzv. máničky), hudebním stylem a charakteristickými gesty či slangem. 

V důsledku svého nežádoucího politického názoru se setkávají s represí a cenzurou. 

Předpokládejme tedy, že v moderní době existuje více typů subkultur, nebo že pojem 

subkultura byl překonán konceptem neo-tribalismu,133 který např. Bennet považuje za přesnější 

označení proměnlivosti pojetí životního stylu současných mladých skupin. Subkultury nezávislé na 

geografickém měřítku a lokalitě, nýbrž na sdílené perspektivě, činnosti, či názoru, a subkultury 

vznikající za těchto předpokladů ve virtuálním prostoru, můžeme považovat za příklad těchto 

novodobých kmenů (neo-tribes), či Bennetových post-subkultur. Couchsurfing, jako koncept svými 

znaky do této problematiky bezpochyby zapadá. 

5.4. Informace získané během terénního výzkumu

Respondenti se k otázce CS jako subkultury vyjádřili převážně pozitivně, část jich pouze 

odpověděla „ano“ na otázku, zda CS subkulturu tvoří a dále již myšlenku nijak nerozvíjeli. Ostatní 

se většinou shodli na faktu, že členové komunity CS se jako skupina aktivně podílejí na lokálním 

kulturním a společenském životě. Dva respondenti vyjádřili totožný názor, že CS býval subkulturou

předtím, než se stal středním proudem. Z jejich odpovědí je jasné, že za hlavní pilíř subkultury 

považují ideu a vymezení se proti většinové volbě, kterou u současné podoby CS postrádají, neboť 

počet jejích členů výrazně stoupl a couchsurfing začal být velmi rozšířeným fenoménem. Žádný z 

respondentů se k dotazu o otázce subkultury nevyjádřil negativně, jeden ji úplně vynechal. 

Luzian134

„Ano, couchsurfing v jednu chvíli byl začínající subkulturou, ale ztratil se v mainstreamu, 

převážně kvůli korporaci CS, která hekticky nabírala miliony nových členů bez toho, aby prošli 

svým přirozeným vývojem a tím pádem plně nechápou „ducha“ couchsurfingu – pouze slyšeli, že 

133 Bennet, A., Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste, 
Sociology vol. 33, no. 3, 599-617, 1999

134 Viz Příloha č.1, Dotazník č.8
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CS je dobrý způsob, jak najít zdarma místo na spaní. To je vidět například v kvalitě žádostí o 

ubytování a na všech disuzních fórech. 

Ano, v Berlíně, kde žiji, je mnoho CS setkání, vlastně skoro každý den. Dost jsem se jich 

účastnil a myslím, že couchsurfeři hodně participují v lokální komunitě a společenském životě. - jak

organizací vlastních společenských akcí, tak formováním skupin, které se zapojují do jiných 

kulturních a sociálních projektů.“

Ronny135

„Ano, couchsurfing byla subkultura. Nyní je to střední proud. Ano, v místě, kde žiji, se koná 

se mnoho setkání/večírků a já se na nich aktivně podílím, nezávisle na tom, kde zrovna jsem. CS 

rovněž ovlivňuje lokální kulturní a společenský život, neboť couchsurfeři mají mnoho přátel mimo 

CS a tito lidé budou komunitou couchsurfingu poznamenáni setkáváním se s jejími členy. Stejně tak 

budou poznamenáni i náhodní lidé v daném místě.“

Joris136

„Každý týden chodím na sraz do místního klubu polyglotů, není to úplně totožná komunita, 

ale každý je tam couchsurfer. Napomáhá to sociálním interakcím. Mám rád tu skutečnost, že když 

lidi chodí na podobné akce, jsou pak daleko otevřenější.“

Kristof137

„Ano, považuji couchsurfing za subkulturu a je vidět i v místě, kde momentálně žiji (Yangon,

Myanmar). Nějaká setkání tu jsou, není jich mnoho, ale občas se objeví. Já jsem své první 

organizoval minulý týden. Rád bych se účastnil více, ale vedu rušný život, tak občas nemám dost 

času. 

Myslím, že členové CS jsou ve většině případů mixem místních, expatů a turistů. Poměr se 

liší město od města. Ve větších městech najdete více menších skupin spíše, než jedno organizované 

CS společenství. Je nemožné znát všechny a být součástí všech skupin, proto si vybíráme, stejně 

jako si vybíráme jednotlivé přátele.“

135 Viz Příloha č.1, Dotazník č.11
136 Viz Příloha č.1, Dotazník č.6
137 Viz Příloha č.1, Dotazník č.7
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6. Mobilita jako životní styl

Pojmy životní styl a subkultura nelze považovat za synonyma, už kvůli jejich rozdílným 

konotacím. Oba tyto pojmy se užívají v běžné mluvě a vyvolávají různé individální představy a 

asociace. V rámci vědeckého diskurzu jsou to pojmy významově velmi rozsáhlé a jejich definice se 

často diametrálně odlišují, nebo jsou příliš obecné.

6.1. Definice pojmu životní styl

J. Duffková shrnula základní definici životního stylu jako „...Životní styl  je způsob, jakým 

lidé žijí – tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, 

spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují určité 

hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, vyrábějí atd.“138 Dle jejích vlastních slov je tato definice

pravdivá, nicméně příliš mnoho neobjasňuje. Nabízí tedy konceptuální schéma životního stylu, 

založené na nejčastěji kladených otázkách sociologů při výzkumu tohoto fenoménu. 

Otázkou první je „Co?“, tedy vymezení samotné podstaty tohoto pojmu, konkrétnější, než 

jaké bylo uvedeno výše. Toto vymezení životního stylu autorka nazývá „pracovním“: „Životní styl 

je systémem důležitých činností a vztahů a s nimi provázaných praktik charakteristických pro určitý 

subjekt v jeho každodennosti.“139 Jde tedy, zjednodušeně, o každodenní charakteristické vzorce 

jednání a chování. 

Druhou otázkou je „Kdo?“, tedy kdo je subjektem, nositelem tohoto životního stylu. Zde 

nalezneme tři typy subjektu – individuum, skupinu a společnost. Životní styl na bázi jedince je 

nejkonkrétnějším příkladem životního stylu a v jeho zkoumání se často uplatňují psychologické 

postupy. Rámec skupiny je sociology nejčastěji zkoumaným prvkem v kontextu životního stylu a 

často se prolíná s pojetím „subkultura“. Třetím subjektem je zde společnost, která je pojmem 

nejobecnějším a zároveň nejproblematičtějším, co se výzkumu týče. Nelze hovořit o něčem tak 

obecném, jako je životní styl společnosti, můžeme však připustit legitimitu pojetí tendencí životního

stylu.

Otázka „Kdy?“ se váže za prvé k vymezení osobního plánování času (tedy volný čas vs. 

pracovní čas) a rovněž k individuálnímu životnímu cyklu jedince (dětství, dospělost..). Předmětem 

138 Duffková, J., Urban, L., Dubský, J., Sociologie životního stylu, Aleš Čeněk s.r.o, str. 51-52, 2008, ISBN: 978-80-
7380-123-6

139 Duffková, J., Urban, L., Dubský, J., Sociologie životního stylu, Aleš Čeněk s.r.o, str. 55, 2008, ISBN: 978-80-7380-
123-6
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zkoumání je rovněž historická rovina této otázky, tedy srovnávání životního stylu v různých 

historických epochách. 

Čtvrtou otázkou je „Kde a s kým?“, tedy za prvé otázka prostředí fyzického – většinou jsou 

zde zkoumaným předmětem diference mezi životem ve městě a na vesnici, a otázky 

urbanizovaného životního stylu. Dále se zde řeší otázky fyzického mikroprostředí, tedy bydlení, a 

rozdíl v přírodním a člověkem upraveném prostředí. V tomto bodě autorka poukazuje na věc pro 

mou práci důležitou – na stále snažší „vyvázanost“ člověka z jednoho konkrétního prostředí, na 

zvyšující se mobilitu a na životní styl vázaný k mobilitě – až k pojmu novodobé nomádství, viz 

níže.

Pátá otázka se ptá „Podle čeho?“ a odkazuje tak k regulativům životního stylu člověka, tedy 

ke společenským normám, kulturním zvykům, morálním zásadám dané společnosti a dalším 

faktorům, které přirozeně vyplývají ze soužití člověka s jinými lidmi. 

Poslední dvojotázkou je „Za kolik?“ a „Za čím?“, první řeší vliv ekonomické situace a 

životní úrovně, druhá se ptá po motivacích určitých aspektů životního stylu – čeho chce člověk 

dosáhnout, za čím jde, kam by se chtěl dostat. Stěžejním bodem je zde tedy určitá kvalita života, 

které se člověk snaží dosáhnout na základě individuálních hodnot a postojů. 

6.2. Pojmy subkultura a životní styl

Zde jsme narazili na prolínání pojmu subkultura s pojmem životní styl, přičemž životní styl 

skupiny je za subkulturu zaměněn. Rovněž definice životního stylu dle Sociologického slovníku J. 

Jandourka tyto pojmy prolíná: „Pojem životní styl označuje komplex psaných a nepsaných norem a 

identifikačních vzorců, souhrn životních podmínek, na které lidé berou ohled ve vzájemných 

vztazích a chování.. Jeho podoba je ovlivněna životním cyklem, společenskými rolemi, tradicí apod. 

Výrazný životní styl může přejít v subkulturu.“140  Zde tedy autor vnímá subkulturu, jako jistou 

extenzi životního stylu, ačkoliv přesně nedefinuje pojem „výrazný“.

Pokud se tedy vrátíme k definicím subkultury, například dle Irwina (1997), kde subkultura je

sdílenou perspektivou a souhrnem segmentů názorů, vnímání a činnosti, přičemž člověk může 

simultánně existovat ve více, než jedné subkultuře (sociálním světě), mohli bychom dle některých 

shodných znaků s výše zmíněnými definicemi životního stylu považovat životní styl za jistou formu

komplexnějšího pohledu na názorovou perspektivu jedince (tedy kdy je životní styl souhrnem 

subkulturních prvků v životě jedince a rovněž činností a idejí, které se za subkulturní označit 

nedají). V případě širší skupiny je pojem životní styl a subkultura dle zmíněných definicí téměř 

140 Jandourek, J., Sociologický slovník, 1.vydání, Praha, Portál, 2001, str. 243, ISBN 80-7178-535-0
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zaměnitelný. 

6.3. Může být couchsurfing životním stylem?

V rámci možného prolínání pojmů subkultura a životní styl, které jsme naznačili výše, je 

otázka couchsurfingu, jako životního stylu jedince i skupiny, zodpovězena pozitivně. 

Paralelu k naší otázce, zda je možné, aby se couchsurfing stal životním stylem, můžeme 

najít v práci S. Cohena, která se věnuje lifestyle travellers, tedy osobám, pro které je nezávislé 

cestování životním stylem. Tyto jedince vidí jako podskupinu v rámci batůžkářů (backpackers) a 

původní koncept tuláka (drifter), tedy osoby s jistou sociální deviací (odchylkou) nahrazuje 

konceptem, ve kterém tyto osoby považují svůj životní styl za ideologii, která pokládá, v rámci 

současného trendu pomíjivosti, neustálou mobilitu za „smysluplný konzum“, který může jedinci 

přinést hlubší pohled na jeho vlastní identitu i jeho vztah k místu.141 

S. Cohen pomocí empirického výzkumu došel k závěru, že lifestyle travellers jsou 

podskupinou batůžkářů, která udržuje trvalou mobilitu jako životní styl a turismus se pro ně stal 

každodenností, namísto rekreací, jakou je ve své klasické podobě. Cestování se pro ně stalo 

plnohodnotnou sociální identitou.142

Na základě této úvahy je možné vidět členy CS, kteří užívání této sociální sítě považují za 

svůj životní styl, za součást podskupiny lifestyle travellers, ovšem v kontextu práce S. Cohena by to

byla pouze ta část couchsurferů, která je v tomto momentu mobilní, tedy nikoliv hostitelé. Dle mého

názoru je možné být v rámci CS svým životním stylem i hostitelem.

6.4. Informace získané během terénního výzkumu II.

Na otázku týkající se couchsurfingu jako stylu života odpověděli respondenti ve 

strukturovaných dotaznících většinou pozitivně, pokud šlo o obecnou rovinu, a ne jejich osobní 

pohled. Devět ze čtrnácti dotazovaných uznalo CS jako životní styl, ačkoliv ne nutně jejich vlastní. 

Dva neporozuměli otázce, respektive jeden neporozuměl otázce z důvodu jazykové bariéry a jeden 

nerozuměl, co přesně je myšleno životním stylem. Tři pouze sdělili, že se nepovažují svým 

životním stylem za couchsurfery, ale žádný z nich nevyvrátil daný koncept jako takový. 

141 Cohen, S. Lifestyle Travellers: Backpacking as a way of life, Bournemouth University, United Kingdom, Annals of 
Tourism Research, Vol. 38, No. 4, str. 1535–1555, 2011

142 Cohen, S. Lifestyle Travellers: Backpacking as a way of life, Bournemouth University, United Kingdom, Annals of 
Tourism Research, Vol. 38, No. 4, str. 1535–1555, 2011
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Hollingsworth143

„Považuji CS za důležitou část mého života. Buduje to silné vztahy mezi lidmi z celého 

našeho krásného světa. Ano, zdá se mi pravděpodobné, že se CS stane mým životním stylem.“

Esteban144

„Právě teď je to pro mě velmi důležité. Mám nějaké osobní problémy a setkávání se s lidmi 

z celého světa je pro mě fantastické. A ano, myslím, že můžete opravdu žít couchsurfingem.“

Ronny145

„Ano, jde o velmi důležitou součást mého života. Ano, jsem/byl jsem couchsurfer celým 

svým životním stylem, prospal jsem na cizích gaučích přes 800 nocí (více, než dva roky). CS je pro 

mě každodenní život. Většina mých přátel jsou couchsurfeři, nebo jejich přátelé.“

David146

„Je to důležité, ale nepovažuji se za couchsurfera svým životním stylem. Za A, momentálně 

ubytování nenabízím, za B, neúčastím se srazů a setkání po celé Evropě.“

Respondenti dotazovaní během polostrukturovaných rozhovorů tento převažující názor 

sdíleli, jeden z nich tvrdí, že couchsurfing je jeho plnohodnotným a dlouhodobým životním 

stylem.147 S účastníky volných rozhovorů jsem přímo toto téma neprobírala, ale z jejich výpovědí je 

jasné, že couchsurfing představuje velmi významnou část jejich života.148

143Viz Příloha č.1, Dotazník č.5
144   Viz Příloha č.1, Dotazník č.4
145   Viz Příloha č.1, Dotazník č.11
146 Viz Příloha č.1, Dotazník č.2
147 Viz Příloha č.2
148 Viz Příloha č.3
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7. Závěr

Zkoumání internetové sociální sítě CS v různých kontextech souvisejících s alternativním 

turismem mě dovedlo k jejímu ukotvení v rámci ekonomiky sdílení a morální ekonomiky, jejíž 

koncept a způsob propojení s alternativním turismem jsem snad dostatečně nastínila. Couchsurfing 

je součástí alternativního turismu, neboť zprostředkovává možnost, jak navštívit konkrétní destinaci

bez nutnosti využít služeb cestovní agentury, dále minimalizuje náklady nutné k cestování a ve své 

ideologii má zakotvený princip kulturní a společenské šetrnosti a reciprocity. 

Obsahová analýza CS a výzkum způsobu jejího fungování poskytly dostatečně široký úhel 

pohledu na tuto problematiku. Analýza byla doplněna názory a postřehy jejích uživatelů, obzvláště 

jsem se soustředila na moment změny legálního statusu couchsurfing.org, který představuje dle 

dostupných informací možnou hrozbu jeho úpadku, případně v konečném důsledku úplného zániku.

Zároveň je ze získaných informací zřejmé, že podstata couchsurfingu, tedy vzájemné výpomoci v 

otázce krátkodobého ubytování organizované prostřednictvím internetové sociální sítě, nezanikne 

spolu s potenciálním zánikem konkrétní webové stránky couchsurfing.org, pouze se přesune na jiné 

platformy, kde se bude tento princip nadále rozvíjet, stejně jako ostatní aspekty morální ekonomiky 

a ekonomiky sdílení, které jsou dnes v rámci internetové komunikace na vzestupu. 

V otázce, zda účelem CS je pouze zprostředkovávat ubytování zdarma, či má tento fenomén 

přesah v rámci tvorby subkultury a životního stylu, jsem došla k poměrně jednoznačným 

výsledkům. Dle interpretace všech získaných informací vyplývá, že couchsurfing má výrazný 

kulturní a společenský přesah, ať už v otázce formování vlastní subkultury, či samotným svým 

vlivem na názory a způsob života mnoha svých členů, pro něž se může stát i životním stylem. 

Uživatelé CS se rovněž jako skupina mohou podílet na kulturním a společenském dění konkrétní 

lokality, čímž ovlivňují její komunitu a dění v ní. Uživatele CS tedy můžeme považovat za 

subkulturu, která i přes svou značnou diverzitu sdílí mnoho společných znaků, postojů a principů 

chování. Rovněž můžeme couchsurfing označit za plnohodnotný životní styl, ke kterému se jeho 

členové hlásí, realizují se v rámci jeho ideálů a tráví podstatnou část svého času využíváním jeho 

služeb. K tomuto názoru mě dovedlo především zasazení couchsurfingu do kontextů akademických 

definic subkultury a životního stylu a především pak interpretace postojů jeho členů.

Terénní výzkum provedený v komunitě členů CS mi přinesl mnoho detailních informací 

týkajících se fungování této sociální sítě. Získala jsem informace od osob, které couchsurfing za 

svůj životní styl považují, nebo se v subkultuře CS pohybovali či pohybují, stejně tak, jako od 
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jedinců, pro něž je tento fenomén pouze okrajovým zájmem či se s jeho ideologií plně neztotožňují. 

I přes značnou diverzitu jednotlivých postojů vůči CS v rámci komunity jejích členů jsem se 

nesetkala s názorem, který by mou teorii vyvracel. Můžeme tedy na základě všech získaných 

informací říci, že couchsurfing tvoří subkulturu, a že pro mnohé jedince se může stát i životním 

stylem. 

Dále mě psaní této práce a můj výzkum celkově dovedli k mnoha úvahám o věcech, které 

jsem již dříve považovala za nejasné, například, zda je alternativní (měkký) turismus opravdu tou 

„lehčí variantou“ turismu tvrdého a jestli jeho rozmach v posledních letech nemá stejný či horší 

enviromentální a kulturní dopad, než turismus tvrdý. Ke stejné úvaze došla i H. Librová, která 

poukazuje na možnost, že stěžejní motivací alternativního turismu by mohl být nárok na dovolenou 

v co možná nejpůvodnějším a tím pádem nejexotičtějším prostředí, čímž tento typ turismu 

expanduje, nesoustřeďuje se pouze na „původní“ turistické destinace, nýbrž se rozpíná na dříve 

nefrekventovaných místech.149 Krom geografické rozpínavosti je nutné vzít v potaz také jeho 

vzrůstající masovost, neboť je zřejmé, že z alternativních forem turismu se v posledních letech stává

trend, přestává tak být alternativou a spíše se blíží normě. Uživatelů CS je nyní přes 9 milionů, a ti 

tvoří jen podskupinu v rámci alternativních turistů (ačkoliv musíme brát v potaz, že část z nich není 

mobilní a využívá CS pouze v pasivnější roli hostitele). Úvahy o dopadech alternativního turismu 

přináší otázku „Cestovat či necestovat?“, kterou si ve své diplomové práci pokládá i P. Ehrlich.150 

Ten poukazuje na koncept H. Librové o znovuobjevení blízkého151, který znamená více se soustředit 

na své okolí, najít jeho hodnotu a nedržet se názoru, že v rámci dovolené musíme opustit své běžné 

prostředí a cestovat na vzdálená místa. 

Ačkoliv výše zmíněný koncept nabízí jistou variantu, docházím, stejně jako P. Ehrlich, k 

závěru, že nemůže nahradit turismus v jeho plné šíři. Postmoderní „tekutá“ doba a její trend 

proměnlivosti a prchavosti okamžiku, jak nám jej předkládají Z. Bauman a A. Appadurai, založená 

na konzumu zážitků je ideální platformou pro rozvoj turismu, neboť ten je založen na hledání 

jinakosti. Rovněž váha osobní zkušenosti jedince získané během cestování může hrát klíčovou roli 

v utváření osobnosti  a budování širšího názorového základu, neboť setkání s odlišným nám dává 

nový pohled na věci již známé. Osobně tedy vidím ideální směr v minimalizaci dopadů turismu na 

danou lokaci a v co nejšetrnějším přístupu k její kultuře, společnosti a životnímu prostředí. Tím se 

dostáváme k prosté nutnosti prohlubování principů alternativního turismu jako takových, s nutností 

149 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 75, 1994.
150 Ehrlich, P. Alternativní formy cestování a měkký turismus, diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, str. 63, 

2003
151 Librová, H. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica a Hnutí Duha, str. 75, 1994.
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poukázat na možnosti necestovat, jaké předkládá H. Librová, viz výše. 

Další úvahou, která se mi nabízela během psaní celé práce, byla úvaha o validitě a 

smysluplnosti krátkodobých vztahů, které používání sociální sítě CS zpravidla vytváří. Znovu 

musím poukázat na již zmíněný trend prchavosti a pomíjivosti, který často takovéto vztahy 

glorifikuje, jak může vyplynout i z názorů některých mých respondentů a informátorů v této práci. 

Beru v potaz názor Z. Baumana152, který kritizuje pomíjivost a povrchnost „digitalizovaných“ 

mezilidských vztahů a zdůrazňuje variantu hledání trvalého a pevného, jakožto jejich alternativu. 

Nicméně, smysluplnost a hloubku vztahů vznikajících na základě užívání CS jsem se rozhodla 

nehodnotit a dále se s ní nezaobírat, neboť problematiku relevance jakéhokoliv mezilidského vztahu

považuji za natolik subjektivní, že ji nelze generalizovat.

152 Bauman Z., Úvahy o postmoderní době, Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2006,  ISBN 80-86429-11-3
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